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Rasery (de -) = de Furien
. 302
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„
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„
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„
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„
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„
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„
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„
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. 241-242
spits (de of het -)?
. . . 350
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:
:
:
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348-349
etymologie.
. . . 349
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straks en terstond . . . .
348
substantief (Voegwoorden en bijv .
naamw . als -) 230, 232, 276, 278
superlatief : heknop(t)sie e. d. . . 130
T voor st
130
taal bestaat in zwarte letters . . 310
taal (Vat -) to doceren in school 198
taal (de oudste -) poeties? . . 266
taalbegrip (Ouwerwetsen Nieuw-)
374- 376
„
('t Ouwerwetse verkeerde -) 103-115, 314-315
taalgeleerden voor wie Schrift Taal
is
104-106
taalschepping is uit reflex v . imp ressie
221
taalwetenschap (De -) kan alleeii
baseren op de st.udie
van 't Levende Nu
317--324
(Standpunt
van
de
•
tegenwoordige -) . 223
tantaliseren
276
to :in „zoek raken", „school gaan"
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terstond - aanstonds - straks . 348
tezamen : met z gezegd? . . . 136
tijden : Imperf. voor Perfect . . 366
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130
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331-333
•
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der Gothische sprache
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Vaen
304
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230
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371
veels to .
. 251, 372
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83
verbijsteren = of handig maken . 30
ver-fin-de •s iecle'd
204
vermast
238
vieziete
131
visch ende vis (Eene gheneuchlycke Hystorie van -) 190-192
vlaag
84
voegwoorden als substantief 230, 232
volksetymologie . . 230, 235 . 238
volkstaal (beoordeling van -)
374-376
voornaamwoord (de pro- en enclitiese vormen van 't -) . . . 134
voornaamwoord ('t bezittelike -)
is meestal u (in
Holl.) . . . . 130
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voorwaardelike zin (wijsheid over
de ,vragende" -) . . . . 366
vreemde woorden (Over de spelling van -) . . . . 116-118
vronwtje (Is een deur een -)? 143
Want als voegwoord substantive
230, 232
231-232
want = wanillnis . . .
231
want = schelm
wanten (van -) weten . . 230-232
waiiten : een fabriekaat van Van
231
Dale
weste, westen (buiten -) . . . 232
woordenboek van 't GelderschOverijselseh, van Gallde. . . 205
233
wustig, medewustig
367
13 en ie
308
ijzeren oogst
Zuid-Afrikaanders (De -) en de
spelling
242
302
zuigeling : ke
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(Tolst(A over -) . . . 220, 330
Accentvers ('t Germaanse Vrije -)
198-199
Alberdingk Thijm over de Renais7
sance-mens en de XVIIe eeuw .
Allegorie . . 87-89, 91-92, 100,
213-217
Allitteratie (Over de Germaanse
klinker-) . . . . 143-144, 198
Anaesthesie . . . . . . 139-140
B . H . Wordt niet gelezen : de man
244
spelt niet goed
Barlaeus gerehabiliteerd . . . . 163
begrip (De Wereld in -) 324-329

begrippen d. i . woorden (Men
handelt met de kinderen over-)
in plaats van de zaken to be324-329
bandelen
Bergh (A. van den -) . . . . 342
bewustzijn (Onderscheid van -)
en zelfbewustzijn . . . 138-141
Bibliotheek (Nieuwe-) v . d. Jeugd,
v. Stamperius (B . H .) . 141-142
Bilderdijk gekarakterieseerd als
164-166
worstelaar
boeketaal : abstractie van geschreven auteurstaal . . 258
:die in zijn gemeenste
71
worm
198
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Bottema, Edel en Van Houten, Voor
het Leven (Koopmans) : een ouwe
schuit met 'n nienwe vlag 247-252
Bottema'se (De -) phrases. 249, 250
Bredero met proza van Verweij
(v. d . B.)
197-199
Bredero : Sp . Brabander vers 2020
345-347
Bredero's Sp . Brabander v . Nauta.
Verwijs (Koopmans) . . 372-376
Breen, Hooft als Schrbver v . d .
Historian (Koopmans) . . . 53-56
burgerlik = Hollands . . . . . 49
Chateaubriand (de Romantiek
van -)
354--359
Da Costa en Bilderdi k . . 165-166
De Vries z'n eigen mening omtrent et volgen v. zijn spelling . 240
Den Hertog en Lobr (Critiek op
de Stellerij van -) . . . . 259
dichters (Moeielikheid om onde -)
to waarderen
149
dichters (Betek . v . -) als Heinsius 149
Dietz en Leopold, Zonnestralen
(B . H .)
14
Doornbosch en Duiven, Van daden
tot woorden (Koopmans en Rjkaart)
252-261
drama (het Romantiese -) : Seneca
en het bjjgeloof . . . 309-310
Dromen van Dietse Wedergeboorte .
187-188
Epitheton ornans
367
Familie (De -) Berewoud, v. Tine
v. Berken (v . d. B .) . . . . 142
Gedichten (Hoe -) behoren verklaard 65-86,273-309,353-371
Gedichten nit het Haagsche Liederhandschrift, door Dr. Nijland
(Frantzen)
199-204
geheugen (Rehmke over het -) . 56-60
Gerhard, De positie v. d . Nederl .
Onderwijzer
272

Germaan (,,Een waar -) zwijgt
over zy n Liefde !"
21
Germaans (Het -) van ouds of
verklassiekt . . . . . 263-265
Geschichte der Karolingischen Malerei v . Leitschuh
62
Geschiedenis (Dat onze -) maar
half is
187
Geschiedenis-onderwjs
(Tolstoi
over -)
220, 330
Glossariums (de oude -) hoe ontstaan 1
268
Grammatica- (Tolstoi over -) onderwijs
220, 330
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POOT'S ,AKKERLEVEN."

Hoe genoeglijk rolt het ]even
Des gerusten landmaus heen,
Die zijn zalig lot, hoe kleen,
Om geen koningskroon zou geven!
Lage rust braveert den lof
Van het hoogste koningshof.
Als een hoer zijn hijgende ossen
't Glimpend kouter door de klont
Van zijn erfelyken grond,
In de luwt der hooge bosschen,
Voort ziet trek ken ; of zjn graan
't Vet der .klei met goud belaan ;
Of zijn gladde mellekkoeien
Even lustig, even blij,
Onder 't grazen van ter zij
In een bochtig dal hoort loeien ;
Toon mij dan, o arme stad,
Zulk een wellust, zulk een schat.
Welige akkers, groene boomen,
Malsche weiden, dartel vee,
Nieuwe boter, zoete mee,
Blare bronnen, koele stroomen,
Frissche luchten : overvloed
Maakt het buitenleven zoet.
Laat een koopman koopmanswaren
Huis en hof en kas en goud
Wagen op het schuimend zout .
Daar de witte zeilen varen
Varen maar met groot gevaar ;
Veemans rijkdom blijft van daar .
Laat de drokke pleitzaal woelen,
Menig vreeze, dat de schaal
Van de vierschaar rijze of daal'
Voor de strenge rechterstoelen ;
Veeman houdt zich bb zijn vee
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En daar blijft zijn zorreg mee .
Zaaien, planten en verzetten
Geeft hem werk ; hg vischt en jaagt ;
Dikwijls valt hem, eer het draagt,
Vliegend wild in looze netten ;
Dikwbls voert hij met de raan
Grazig zuivel steewaart aan .
Appels enten, peren plukken,
Maaien, hooien ; schunr en tas
Stapelen vol veldgewas,
Schapenscheren, uiers drukken ;
Zevsn kinders en een wbf
Zijn zijn daaglijksch tijdverdrijf .
Vork en rick en schup en spade
Zetten zijne lusten pal,
't Zij de welgemeste stal,
't Zij de boomgaard hem verzade,
't Zij de krnitben niet to loom
0p zijn ]age tafel koom' .
Als de lente 't land beschildert ,
Als de zomer zweet en gloeit,
Ploegt en spit hij onvermoeid .
Als do winter 't woud verwildert,
Houdt hij den berookten haard
Met z~n vrienden rond van aard .
't Herfstseizoen, vooral to darken,
Snijdt hem druiven, perst hem most,
Most die slechts wat moeite kost :
Hemelwaarde wingerdranken
Vullen dan met wijn zijn ton ;
Onlangs schutten ze ook de zon :
Want des zomers, na veel zwieren,
\eemt hij, om zich goed to doen,
Onder 't loof een slaapje in 't groen,
Daar de vogels tierelieren,
Daar een levendige vliet
Van de steile rotsen schiet.
Els, zjn lief,te door het trouwen
W iegt met zang hem, daar by slaapt,
Schoon ze vrij al wijder gaapt
Dan de hoofsche staatjonkvrouwen ;
En hij kust er Elsje voor .
Dus brengt Melker 't leven door .

Poot's , Akkerleven ."
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Zeg mg nn, o 's Gravezande,
Die behalve meer ook weet,
Hoe een Boer zgn tijd besteedt ;
Toon me, o Rechtlicht in den lande,
(Zoo zij u mijn zang gewgd)
Wie zgn leven zachter s1gt.

Als Mr. Kornelis 's Gravezande werkelijk iets van het leven van den
Ilollandschen boer geweten heeft, moet hij zijn schouders opgehaald
hebben over zoo'n prul van een vers, waarin met zulke valsche kleuren
dat levee gesehilderd werd ; en als hij gevoel voor landschap heeft
gehad, heeft hij bet in een hoek gesmeten, en wanneer onder alles,
waar hij verstand van had, ook ooze IIollandsehe poezij behoord heeft,
moet hij een deeltje opengeslagen hebben nit zijn bibliotheek en daar
gelezen hebben met een smadelijken glimlach eerst, dock dan, opgaand
in die andere schildering, met iets opgewekts in zijn gezicht . Tlij
Ins daar :
""Gelukkig is hij, die verre van alle haudeling, gelijk de eerste
wereld, de vaderlijke akkers met zijn eigene ossen ploegt, die vrij van
alien woeker is, en uiet, als de soldaat, door de moordtrompet gewekt
wordt ; die ook niet voor de verbolgen zee ijst ; de vierschaar en hoovaardige poorten der rijkc fokkeren schuwt, den hoogen populier aan
den volwasseu wijngaard huwt, en onnutte ranken met zijn snoeimes
afsnijdende, vruclitbaardcr eaten daarop ent ; of in een bochtig dal zijue
loeiende koeien dwalen ziet, of gepijnden honing in zuivere kruiken
giet ; of de teere schapen scheert ; of wanneer de herfst zijn hoofd met
rijpe appelen versiert, die nit den akker opbeurt, zich verheugt met
geente peren to plukken en druiven die hot purper tarten, waarmede
hij u, o Priaap, en u, o vader Sylvaan, beschermer der hoven, vereert .
Nu lust bet hem onder een ouden galnotenboom to leggen, nu in
't lange Bras : terwiji bet water van de steile klippen afscbiet . De
vogels tierelieren, en de brounen ruischen met vlietende beken ; waardoor hij gemakkelijk in slaap valt .
Maar wanneer de donderende Jupijn des winters bij beurte sneeuwt
en regen afstort, dan jaagt hij bier en daar felle wilde zwijnen, met
vele honden in de gespannen netten, of hangt bier en daar strikken om
de hongerige lijsters to vangen, of vangt een blooden haas, of overzeesehe kraan, die in zijn strikken gevallen is, een genoeglijke beloaning van zijnen arbeid . Wie vergeet hierdoor de booze minnezorgen
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niet? Indien dan een kuische huisvrouw, gelijk eeu Sabijusche, of
eeue van de zon verbrande dochter eens wakkeren Apulers, mede huis en
zoete kinders gade sla, en droog hout aan den gewijden haard leit,
tegens de kotnste van haren vermoeiden man, en het vroolijke vee met
gevlocliten horden afheinende, de gespaiineu uiers melke en zoeten most
nit eeu versch vat tappende, ongekochte spijzen bereide, zoo zouden mij
geene Lukrijusche oesters, nosh tarbotten, nosh scharren ; indieu ze het
wintersche ouweer nit de Oostersche baren in ooze zee joeg, zoo wel
smaken en geen Afrikaansche faizaut zoo wel monden . Geen lonisch
patrijs smaakt zoeter dan een olijf aau een verschen tak geplukt ; of
lieflijke surkel, die gaarne in de beemden groeit, en maluwe, gezond
voor eeu krank liehaam, of een lain, op het feest des akkergods geslacht, of een boksken, den wolf ontjaagd . Hoe genoegelijk is bet
ouder deze lekkernijen de zatte schapen to zien naar huis spoedeu ; de
vermoeide ossen den omgekeerdeu ploeg met huu bezweten hall nasleepen, en de rustende slaven, een zwerm van rijken huize, rondom
liet vuur aau den heard zitten .
Nadat Alfius do woekcraar dit gesprokeu had, heeft hij, alsof hij
dadelijk een akkerman wilde warden, al ziju geld ter halve maaud
ingetrokken, en zoekt bet op den eersten dag der nieuwe maand, weder
uit to zetten."
"Ja, het ware niet onmogelijk, dat hij naar zijn klassieken ging en
ziju Horatius opsloeg bij de Epoden en wel Ii
"l3eatus ille qui procul negotiis enz .
MZaar ook dan zal hij na het uitlezen daarvan eeu hartelijken blik
geslageu hebben op zijn buste van Vondel en gezegd hebben : ,Dat is
ten minste, natuur, Vondel, en je hebt er de uatuur niet uit vertaald,
maar hier dit prul !" en het is de voddenmand ingegaan - zoo zou ik
ten minste gedaan hebben, als ik Poot niet genoeg kende om hen to
zeggen : njongen, Poet, dat's toch een lain vers van je ."
n .En dat waarom? als ik vragen mag .

Ik was er toch zoo ingenomeu
mee 1 Het ,verveelde mij alleen jammerlijk met ziju feilen," toen het
bij de eerste uitgave 1716 en verdere nadrukken van anderen "zoo
slordig to voorschiju kwam, dat het zich zelven nauwelijks geleek ." 1 )
Ik had er nog wel een inooie teekeniug bij van Frangois Bleiswijk l"
"Juist cn de teekeniug, met haar 2 watervallen rechts bij een ouhebbe1) Voorrede nitgave 1722.
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lijk dik stuk rots ; met haar boerenleven, dat Been Hollandsch akkerleveu is, en je gediclit allebei zijn onhollandsch .
Waar in de buurt van Kethel, Schipluiden en Abtswoud vind je
hijgende ossen voor den ploeg in de luwt van hooge bossehen ?
Waar anders dan in Italie of een andere bergstreek kunnen de
koeien in een bochtig dal loeien ; hier Been zoete mee, als boerenfabrikaat
noch ,most, die slechts wat moeite kost" nit de &Hemelwaarde wingerdrauken" geperst ; en niet alleen bier dock zelfs in Italie zoekt de boer
voor eeu dutje geen druivenboom dock eerder een eik ofte wel "galnotenboomn" nit als die laudman van Horatius dan ook deed .
Ook de boerin is misteekend . Stel je eens voor ; de Noord-Hollandsche
boerin van Hildebrand, - wier faam ook wel doorgedrongen zal zijn tot
de zalige gewesten - haar man in slaap wiegende met zang! 't Zou to
zot zijn! Nu een Zuid-Hollandsche doet bet ook niet, wat zeg ik! Zelfs
de Italiaansche van Horatius doet hot niet, maar legt Aroog bout op
den gewijden haard tegens de komste van Karen verinoeiden man, (heint)
hot vroolijke vee of met gevlochten horden , (melkt) de gespanuen uiers
en (tapt) hem zoeten most nit een versch vat ." Dat's een betere pendant van Gees Rick dan je Elsje!
En zelfs do uitdrukking ,zijn liefste door hot trouwen", hoe ze ook
aan Derk en Gees denken deed bij eerste lezing, is misschien wel een
classicistische wijsheid van je, want bij die Sabijusche van VondelHoratius heb je zeker gedacht aan den maagdenroof .
Niet minder vreemd zijn de watervallen, steile rotsen en klare bronnen .
Hoe kwam je er toch bij , die onnatuur zoo maar over to nemen ; natuur
uit Italie is daarom nog niet altijd in to voeren in Nederland . Je hebt
toch al vole dingen weggelaten, omdat ze je niet pasten, waarom dit
ook niet .
Dat or nu in 't geheel niets Hollaudsch in zit wil ik daarmee ook
niet beweren . Ilet gladde van de melkkoeien hier viel ook onzen
Roelofs en Maris op en moor anderen ; ook bet wiutertafreel bij den
berookten haard zie ik voor mij en hot doet mij weer denken aan den
heereboer in tt's Winters buiteu" van Hildebrand evenals bet visschen,
jagen en netten zetten, waaraan een gewone boor zich bij ous al evenmin bezoitdigt als aan minnarijtjes met zija vrouw in 't veld onder
eeu . boom .
Zuiver Hollandsch is dit tweetal regels
Dikwi is voert bij op zijn rain
Grazig zuivel steewaart aan,
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maar voor 't overige heb je van de boerenbezighedeu een snort hutspot
gemaakt . De volgorde hing louter van 't rijm of en de maat . Appels
eaten (de Boer van Horatius ent peren), peren plukkcu, maaien, hooien,
alles volgt maar of 't past of niet op elkaar .
Veel is verdwenen : Jupiter week voor den Winter, in dit vers een
abstract begrip ; de #wilde zwijneu" werden je to machtig ; de ~,hougerige lijsters" zieu wij in een mist als '/vliegend wild" terug .
De Lucullische lekkernijen, die Horatius als contrast moeten dieuen
van de eenvoudige i,ougekochte" spijze, zijn verdwenen en daarmee
verviel ook de tegenstelling en het eenvoudige maal zelf verwaterde in
een water-en-melk soepje. ~,De olijf van den verschen tak geplukt, het
lain op bet feest des offergods geslacht of een boksken den wolf outjaagd ; de liefelijke surkel (zuring), die gaarne in de beemden groeit
en inalve gezond voor ecu krank lichaam" veralgemeenen zich in 'ode
welgemeste stal, de boomgaard en de kruithen" . Er is niets schilderends
meer in . En dat is mij nu totaal onbegrijpelijk in je, Poot, want ze
hebben mij altijd gezegd, dat je zoo ingenomen waart met de mooie,
cenvoudige, Hollandsche natuur, en ik zelf heb met zooveel genoegen
altijd gelezeu je "Mei", uiettegenstaaude het Arkaedje toch zoo Hollandsch en zoo dicliterlijk trots het #levend botervat" ; stukken nit die
schildering van den #,Zomersche(n) avond" en je gevoel voor stilte en
maneschijn bewonderd in 'ode Maan bij Endymion" .
Hier niets van dat al .
Hoeveel schilderachtiger is b . v . de uitdrukking bij Horatius, als hij
den tevredeu laudman aan zijn eenvoudig maal laat genieten van zijn
vredig bezit, dan die paar regeltjes aan den haard gewijd in de laatste
helft van jou vers .
Hoeveel rijker is ook Horatius in vergelijkingen van den boer z'n
toestaud, met dien van den woekeraar,, van den soldaat, en van den
koopman ; bier bleef alleen de koopman . Maar diens leven heb je dan
ook met in een Hollander to prijzen voorliefde behaudeld . Schuwt de
boer van Horatius bet gerechtshof en de 'ihoovaardige poorten der rijke
fokkeren" (er staat in het Latijn #ode trotsche drempels der rijkere (of
machtigere) burgers") ; deze would-be Hollander is alleen bang voor de
vierschaar . En ik zou nog veel meer kunnen noemen, of van het
teekenachtige beroofd, 'of uit je eigen ]even en dan slecht gezien en
onnauwkeurig weergegeven . Ik laat nu nog daar de lente, die 't land
nbeschildert", maar ploegt en spit de boer onvermoeid, als de zomer
zweet en gloeit? Wie net gelooven kan, ik nietl Hoeveel meer uitgewerkt ook zijn de bezigheden van den Italiaanscben boer en ziju
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vrouw, in vergelijking van de dorre opsomming van werkwoorden en
zelfstaudige uaamwoorden voor soortgelijk werk !
Maar bet is al genoeg om je to doen inzien, dat je ingenomenheid
met dit verboerde en van zijn schilderachtigheid beroofde vers ten eenenmale misplaatst is.
Zoo zou ik misschieu gesprokeu hebben en, als Poot werkelijk gevoel
voor schilderachtigheid gehad heeft, zou hij mij gelijk hebben moeten
geven . Eigenlijk geloof ik, dat de dichter in verband met de idyllisclle
neigingen van ziju tijd, ons boerenleveu uiet schilderachtig genoeg vond
en er daarom die aan eeu Arkadie herinnerende partijen ingelaten of
ingelaselit heeft ; dock om zijn lezer tech eenigermate een begrip van liet
Hollandsche boerenbestean to geven, voegde hij er eenige boerenbegrippen aau toe . Zoo kreeg hij een mixtum quid van idyllerigheid en
platheid .
Nov . 1893 .

J . 13 . ScurpEes.

NEDERLAXDS : ANTIE-KLASSIEK .

Met eene verblindheid, die onze hoogste verbnzing zou wekken, zoo wij er
de oorzaken niet ten voile van meenen to kennen, begon men zich (na 1600)
to verbeelden, dat ieder mensch twee natures heeft : niet bloot eene stoffclyke
en geestelijke - maar eene Christelyk-Germaansche, en eene Heidensch-Romeinsche . Naar de eerste natuur, voor zoo ver zii door de spliteing nod adena
had - beleefde men de dingen van den dag : naar die natuur at men en
dronk, liet zich des Zondaags een preek voordragen, en kweet zich bj zijn
best in z~n bedrijf - 't zj van koopman, matroos of staatsman ; tot in de
tweede natnur s c h r o e f d e men z i c h o p bij alle hoogere bemoeiingen van
en Iigchaam - met name bU de beoefening van wetenschap en kunst.
Daar vallen twee elementen in onze Inaatschappij der Zeventiende Eeuw op
to merken : een now altoos Hollandsch - en een gants Onhollandsch . Dat
echt Hollandsche erken ik, neem ik op ; zou ik tot geen pros uit onze geschiedenis verbannen willen zien - al is bet ook een Hervormd-Hollandsch : maar
het vreemde, het polytheistisehe, het auachronistische - dat Mat mijn hart
geheel koud : en mijn redo komt zoodanig tegen bet beginsel der galvanische
agilatie van de afgestorren kunst der Antiekeu in opstand, dat het mij &I bet
antiquariesch genot vergalt van de meesterstukken der Graeko-Romeinsche
oudheid, ook waar die op hun ware licht worden gezien, do het genot van
het echt Hollandsche zelf in de kunstwerken der 178 Eeuw . ALBERDINCK THIUM,
Karolingi:ehe Verhalen.
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0 V ER 8TIJ L .

't Volgende sietaat nemen we niet over ale beoordeling van Prof.
Blok-z'n stijl . Naar omdat ons de iedeeen over stjl van Mr . Muller van pedagogiese waarde dunken ; de iedeeen dat die geen eigenaardige stijl heeft, zich
niet met `trues' moet behelpen, zich niet inoet oppronken met stijl-veren, met
stijlversieringen van anderen om eigen armoe to bedekken ; dat ieder z'n eigen
stijl moet houen : zijn gedachten geven zoals ze in hem zyn . (Wij cursiveeren .)

Ik meende aan dit boek de eisch to mogen stellen, nameli k dal ket geschreven zou
zijn in een goeden, helderen stijl . Ik spreek niet van een fraaien stijl, omdat
ik een boek ale dit zoo gaarne eenvoudig zie, ongezocht, zonder versierselen,
boeiend, maar alleen door den inhond . Ik ben bij geschiedkundige werken
zelfs eenigszins bevreesd voor een fraaien stijl . De verleiding is zoo groot!
Er zijn menschen, die de gescbiedenis altijd sterk gekleurd zien, die in elke
gebeurtenis een drama, bij elken man van eenige beteekenis een schitterend
vernuft vermoeden . Voor de oogen dezer kunstenaars ontrolt zich de geschiedenis, o zoo gemakkelijk! als een kleurrijk tafereel ; maar bet gevaar is onmiskenbaar groot, dat deze kleur niet is die van de handelende personen,
maar de kleur van bet oog van den historiograaph . Zeker, de geschiedenis
is dikwijls boeiend en dramatisch, maar slechts zeer enkele uitverkorenen
voelen die dramatisebe kracht . Eerst wanneer men na maanden studie een
persoon, eene gebeurtenis, een toestand volkomen en in al zgne ddtails begrepen beeft, begint die voor ons zijne eigene kleur to oiithullen . En slechts
ale wij die kleur zelven gezien en goed waargenomen hebben, kunnen wij die
ook aan anderen vertoonen, inaar dan ook zonder veel kunstmiddelen, eenvoudig door volledig, helder en nauwkeurig to verhalen wat wij zelven gezien
hebben . De persoon of de toestand zelf spreekt dan tot de verbeelding van
den lezer, niet de fraaie volzinnen, waardoor menigeen den indruk tracht to
schilderen, then eene vluchtige waarneming op hem gemaakt heeft.
De beer Blok behoort niet tot deze phantasierijke auteurs . Van nature
moet hij gerekend worden tot een eenvoudiger ras van historici, dat mij,
laat ik bet gulweg bekennen, liever is. Naar de onvoorbereide toeschouwer,
die hem gadeslaat op zijn wandeling door de bladzjden van zijn boek, zou
zulks niet aanstonds vermoeden . Want waarlijk, de eenvoud en de natnurlijkheid, die hem zoo goed zouden staan, liggen lang niet overal voor bet
grijpen . De beer Blok heeft zich menigmaal uitgedoscht op zijn Zondagsch
en . . . . de meeete menschen eckijnen ow heel behagelijker in hunne dageliikscke
plunje, die hun goed past en waarin zii zich volkomen thuis gevoelen . De verklaring moet mij dan ook van bet hart, dat de stijl van den beer Blok
eigenlijk niet beantwoordt aan hetgeen ik zooeven zeide to wenschen . Zijn
boek laat zich wel lezen, bet is niet bepaald slecht van stijl, maar bet is
toch ook niet goed geschreven . Nat mij bet meest er in hindert is bet ge-
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brek aan eenvoud in den verhaaltrant, zoodra de schrijver den kroniekstijl
eens verlaat . De heer Blok gebruikt zekere kunstjes, zekere trues, die hij
blbkbaar bewondert en waarmede men bemerkt, dat hij een effect tracht to
bereiken .
Daar hebt gg b . v . zijne alleronpleizierigste manier om eindelooze volzinnen to smeden, - volzinnen, waarin hij verschillende beweringen in
precies denzelfden vorm herhaalt, om ons aan het eind to verrassen met de
mededeeling, dat al die zaken toch niet het to verwachten resultaat hebben
gehad . Zoo heeft hij ergens verteld, dat het groote grondbezit in de 13de eeuw
toegenomen was, maar dat toch een groot aantal vrije boeren zich nog had
weten to handhaven . Nu wenscht hij over deze mededeeling eenige nadere
bijzonderheden to geven. Niets is gemakkelijker, zou men meenen . Maar
onze schr~ver schept er behagen in, daarvoor een zeer ongewonen vorm to
kiezen . ,Wel was de landheer," zegt hij, ,heer van den gemeenen grond
geworden . Wel had hij tal van verspreide hoeven in z~n bezit gekregen .
Wel was hij meester van visscherij en jacht . Wel was hij in het bezit
van de rechtspraak . . . ." En zoo gaat dit elf lange regele voort, totdat
wij, ademloos, den draad volkomen kwijt, niet wetende waar de schrijver
toch heen wil, in de ontzettendste spanning het einde van dit alles verbeiden . Eindelgk
„maar met dat al verloren de boeren niet
hunne persoonljjke vrijheid ." GoddaAk! wij zijn aan bet einde : wij zijn op
onze voeten to land gekomen ! Maar ik vraag u : is het geoorloofd, den lezer
van een historisch work, die op lets dergelijks toch niet verdacht kan zijn,
zoo zenuwachtig to maken?
Erger Hog is een ander kunstje . Wanneer de schrijver eene of andere bewering wil bewijzen, dan stelt hj zich aan, alsof hij in de oogen van den
lezer eenig ongeloof aan zijne waarheidlievendheid bespeurt . Onmiddelljk is
bb dan gereed, zooveel vermetelheid to straffen . Hij plaatst zich vlak voor
den overtreder, heft den wjjsvinger waarschnwend op en neemt hem een
formeel examen af. Herinnert ge u niet, wat ik u nog onlangs verteld heb?
Was niet dit of dat reeds lang geleden geschied? Ziet ge niet, dat dit een
noodzakelbk gevolg was van dat andere? En zoo gnat het onophoudelbk
voort met tergende volharding en met de bljkbare bedoeling, om ran het
slot den patient bij het oor to vatten en hem toe to voegen : ,Ziet ge nu wel,
onnoozele schooljongen! dat ik gelijk had?" Maar wij laten het zoover niet
komen . Half dol door den eentonigen zingzang van zjn gevraag, hebben wij
hem reeds halverwege toegeroepen : ,Genoeg, genoeg! hood in 'shemelsnaam
op! Wij zijn bereid u alles toe to geven, wat gij maar verlangen kunt!"
Dergelijke kunstjes zijn reeds de eerste maal verdrietig om to ondergaan,
maar zij worden onuitstganbaar, wanneer de auteur telkens weder (some reeds
op dezelfde bladzjde) het onde spel op nieuw begint. Wij kunnen bet dan
haast niet meer later, hem to interpelleeren : „Maar, waarde vriend! waarom
doet go toch zoo vreemd? Knit ge niet gewoon vertellen? Geloaf mij, voor
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ons gewone menschen is bet veel verstandiger zich van dergelijke ongewoonheden to onthouden . Er is veel kunstvaardiheid
g
noodig, con „die Absischt"
to verhergen ; en gelukt u dit niet, dan wordt immers natuurlijk uw effect
gemist!"
Ook in een ander opzicht speelt de zucht naar versiering van zijn stijl den
heer Blok parten . In een verhaal als dit, dat kort moet zijn en sprekend,
is bet gebruik van goedgekozene epithela ornantia natuurlijk zeer doelmatig .
Indien men b .v . zegt, dat Lodewjk Xf geslepen was en Karel de Stoute
driftig, dan geeft men daardoor van de verhouding en de rivaliteit dezer
twee personen ongetwijfeld den lezer eene heldere voorstelling. Men behoeft dan geene lange karakterheschrijving daaraan toe to voegen, between
zooveel plaats gewonnen is . Wat doet echter de beer Blok? Hij Mat zich
to dikwijls gaan op den Hank van zekere fraai klinkende woorden, die hij
8chijnt to gebruiken nit serooonte, zonder zich rekenschap to seven van hen zin .
Ziehier een voorbeeld . Lt zekere deelen van z jn werk (vooral in de eerste
heeft van liet 2dc deel) kan men nauwelijks twee bladzjden lezen zonder in
kennis gebracht to worden met een ,jieren worst, eene fiere edelvrouw of wel
eene here stad ; eenmaal is er zelfs sprake van eene fiere godin . Nu ben ik
bet met mij zelven niet geheel eens, of men, behalve van eene fiere hooding,
ook kan spreken van een fieren persoon ; maar zeker is bet, dat zulk eene
nitdrukking nog Been zeer duidelijk beeld geeft van bet aangeduide individu .
Fier is niet bepaald trotsch ; bet is een beetje minder dan trotsch ; het begrip
is ietwat vaag. Juist dit heeft den beer Blok verleid : bet is zulk eeii gemakkelijk woord, dat alles en niets zegt en dat even goed past voor vorsten
en edelvrouwen als voor steden en godinnen . En zoo versiert hij nu al
schrijvende zonder bepaalde noodzaak den een en auder losweg met zulk een
onschadelijk complimentje . Dit nu schUnt mj eenigszins bedenkelijk . Het
procede is reed8 nit een aesthetisch oospunt zeker Wet aan to bevelen. Maar
de historicus dient zich met de allergrootste zorg voor zulke losheden to
wachten : erkennen wij bet toch maar rondnit, dat wy van de fierheid der
middeleeuwsche heeren en dames, bepaaldelijk ook van de fierheid der middeleeuwsche steden even weinig weten als van de fierheid der godinnen! Het
woord behoort thuis in bet vocabulaire van wijlen Hofdijk : bet past niet in
dat van den heer Blok, die zeer zeker met 's mans gebreken als historicus
niet is behept, maar daarentegen ook als schrijver zjn temperament mist .
Zal men zoo iets ooit ontdekken in een artikel van Robert Fruin? heeft
hij ooit iemand eangedoid als eene fiere edelvrouw"? kan men hem ooit
betrappen op een kunstje om de aandacbt to spannen? Immers neen! en ik
geloof, dat dit niet weinig heeft bi gedragen om hem populair to maken .
De stijl van een wetenschappelijk werk, bovenal van een populair werk, zij
niet vervelend, maar no,-, minder vermoeiend . Op den duur behaagt bb zulke
lectuur bet best een stijl, die levendig is, maar eenvoudig, helder en juist .
Vooral eenvoudig! Ik sprak zoo even van bet Zondagsche pak van den
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beer Blok . Ik meen waarlijk hem net dragen daarvan voor net vervolg to
moelen ontraden . Zijn voorraad van fraaie kleeren is to beperkt en zijn smaak
to opzichtig . Zoodra hij een of ander versiersel to voorschijn brengt, protesteeren
wij : „O, het roode da8je? of die groote groene manchetknoopen? Dank n : berg
ze maar weer weg . Wig kennen ze al en wij vinden niet, dat ze a goed staan!"
Des schrijvers goede zorgen zullen beter elders aangebracht warden . Zijn
dagelijksch pak kleeren is goed genoeg . Het is geene allereerste qualiteit,
maar bet is voor dit doel juist geschikt . Het past niet slecht en net trekt
niet de aandacht. Haar is !+et geoorloofil daarmede in net openbaar to verech-,inen, terw+jl het zoo vol vlekken is? Areen waarlijk, dit gnat niet aan!
\Ir. S . MULLER Fz., T+ceenmaandel ksch Tj(hchr., Jan. 1896.

8TIJ L .

Men kan geleerde boeken sehrijven ; zelfs oorspronkelijke gedachten bezitten,
en niettemin voor de ontwikkeling van ons yolk verloren zijn, en dit zal net
geval wezen, wanneer men geen stijl heeft . Een stijl fraai to noemen wekt
bij elken ernstigen schrijver een glimlach . Een fraaie stijl is even fraai als
een fraai geschilderde degen . Een stijl dnldt gees adjectief . Men heeft een
stijl of men heeft er geen .
Stijl heeft elk die zjne woorden zoo drukt in net geheugen zijner lezers,
dat zij, tot hun blijdschap of tot hun ergernis, die woorden niet meer kunnen
vergeten . Wanneer dit niet kunnen vergeten den lezer tot ergernis verstrekt,
heeft stijl onder ons zijn schoonste doel bereikt . Want wij Nederlanders,
hebben, naar mijn bescheiden meening, aan niets dringender behoefte dan aan
prikkels, die wekken, die opscherpen, die geen rust laten . Verregaande onaandoenlijkheid is onze nationale hoofdzonde .
A. PIERSON,

IVUsgeerig Onderzoek.

OVER INTERPUNKSIE.

Men vindt in onzen tijd in verscheidene werken zoo naauwkearig mogelijk
voorgeschreven, waar kommaas en punten behooren to staan . Die voorschiften evenwel brengen hun, die zoo goed zijn ze to willen volgen, misschien eenig nut, maar somtijds toch no- ruim zoo veel schade aan . Geen
wonder. De kommaas zijn eenvoudig wat de plankjes in eene loketkast zijn,
die bij een voegen wat naar net oordeel van den eigenaar by eels behoort,
en scheiden wat hij gescheiden wil hebben . Z j dienen om net geschrevene
voor den lezer duidelijk to maken, om hem aan to wezen, wat al, wat niet
bij een gevoegd behoort to worden . En omdat ieder zjnen eigenen stijl heeft,
moet ieder ook zijne eigene interpunctie hebben . Bb Hooft, die over interpunctie ook zoo schijnt gedacbt to hebben, vinden wij meermalen eene komma,
waar de meesten in lateren tijd die niet zouden geplaatst hebben . Zoo zegt
bij (ed . Leendertz, b) . 204) :
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Vaeck hoord' jck (dat 's meer) de lippen
Van geboomt en steilen steen
Kallen nae, gerijmde reen .

Aebter nae sehrijft hij eene komma, om aan to wijzen, dat het niet een voorzetsel is waar de volgende woorden van afhangen, maar dat bet bb kallen behoort .
Op bl . 71 :
Zeeroven was wel eer grawlijcke sond, en schand,
zegt ons de komma, dat yruroldjcke alleen op Bond en niet op 8chand betrekking heeft .
Hetzelfde zien wij bI . 75 :
Maer sijm verstaelde borst sich barncn creunt, noch bremmen
Van Seylla' of haer gebuir.
De komma geeft bier to kennen, dat alleen bet bremmen, en niet bet
barnen, aan ,Scilla' of haer gebuir" toegeschreven wordt .
Even zoo leert ons de komma bl . 113, in :
noch Nero self, ruim waerdich dicmen stack
Met dubble sim, en slang in dubble lecren sack,
dat wij aan twee simmen, maar aan slechts eene slang to denken hebben .
In bet eerste bedrijf van den Baeto zegt Proserpina :
Wat port u, Coningin, der Catten, onbeinindt,
Om mij to steuren, enz.
Was hier geinterpungeerd zoo als men nu gewoonlijk doet, dan zoaden wij
kunnen twijfclen, of hier van de onheminde koningin der Katten of van de
koningin der onbeminde Katten gesproken wordt . De bijgevoegde kommaas
maken alleen de eerste opvatting mogelbk .
In bet fragment op Christinaas dood, bl . 231, vinden wij de regels :
Zoo, noch, uw' Iiefd nocht trouw doe sliep,
Hoe waeken zij in hem dan, die u schiep?
Men zou bier alligt noch en noclt voor bet zelfde woord houden, door eene
ligt verklaarbare slordigheid verschillend gespeld . Doch dat dit bet geval
niet is, leert de interpunctie . De kommaas, die pock insluiten, verzekeren
ons dat noch hier bet bjjwoord is (in onzen tijd to onregte met g geschreven)
en dat Hooft hier zegt : indien uwe liefde en uwe trouw toen nog uiet sliepen .
Op bl . 300 zegt de dichter
Van pen en swaerdt ; de kracht van welke twee to saemen
Den hel de mnjl op breekt, en scheurt daer ujt de naemen
Den helden voerende triomfelijk ten t66n
De doodt ter doodt gedoemt, voor hunn' gewielden tr66n .
Voor roerende zou Hooft een komma geschreven hebben, indien dit woord
betrekking had op de kracl t van pen en swaerdt. Dat er geene komma staat,
toont, dat bet betrekking heeft op de lelden .
P. LEENDERTZ Wz ., P. Cz. Hooft'a Gedichten, Inleiding .

UIT DEN T1JD ONZER WEDERGEBOORTE :
HOOFT'S RENAISSANCE-KLOK .

III
Grande, een Pezische koningsdochter, verdwaald op de jacht, vraagt
den herder Daifilo een dronk tot verkwikkiug . Met heuschheid bedient
hij ziju toekomstige Koningin . Doch bij het blusschen van then dorst
ontgloeit in beider harten een Vonk, die op zal vlammen tot een
reinen en maclitigen Gloed . Dit oogenblik beslist voor beider leven .
Als door een Magneet wordt de herder naar 't hof getrokken om in
dienst van een Perzischen groote, aan wien de volksmond Grande gepaard heeft, - zijn levee in hhre nabijheid, aan hal.r gewijd, to
slijten . Hij brengt haar het aanzoek van zijn Heer om haar hand . Bij
deze outinoeting herleeft hun beider vlain ; elk voor zich wordt ziju
liefde bewust ; dock beiden keunen den afstand en houden 't geheim in
hun hart . Eerst als door 't toeval, - Daifilo verwint vermomd, een
medeminnenden Parth op hoop van aan de Priuses, door Tisiphernes
buiten gevaar to houden, het hoogste geluk to verzek'ren, - eerst
als Daifilo als Redder van 't Land wordt begroet, begaat Grande den
stap en werpt zich in de armen des Herders .
Z66 luidt de fabel, ontdaan van haar tendentieuse lyriek . Maar juist
dit bijwerk maakt van het spel iets eigenaardig Flooftiaansch-wijsgeerigs .
Het maakt de Liefde tot een Scheppende Macht . ') Natuurlijk : het
erotische heeft ziju nuancen . Daar is ruimte tusschen de Liefde, die
de zielen vereenigt, - en de Min, die de lichar1en strengelt . 2 ) Te') De Liefde is ook de scheppings-Stof en de Ziel van den Bato-staat . Verg. b1z. 285-298
van den vorigen 3aargang. 3. Ii. v. d. Bosch, - in ziju Inl. op Hooft's Granida (in de
Zwolsche Herdrukken) wijat er ook op (blz . XX aldnar) .
s) Hooft en de zijnen onderscheiden Min en Liefde .
Coornhert zegt, dat ondtijds min
,een onkuysche tocht des herten" was, liefde integendeel (lees : daarentegen) seen reyne" "
(Leend ., Hooft's Ged . I, 35 noot) . - Z66 vatte men het niet hier op . Onkaiech is de min
bij Hooft niet . Zie maar de koorzangen op 't hawelijk : Liefd en Min aan een vertayt,
.Beyde aiel en lichaem-menyhere, enz . (vs. 1795 vgg. Uitg. v. d. Bosch).
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zamen, ja, vormen ze, harmonisch vereenigd, 't volmaakte in de verhouding der seksen . Maar, - als riclitsiioer, waarlangs elkander de
zielen vinden, mag alleen de Liefde gelden . Als inoreel verhcffeude
kraclit staat zij dan ook oneindig hunger dan de min, - staat zij er
zelfs tegeuuver . Want zie . Als Granida voor 't eerst aan Daifilo zal
versehijnett, en 't groote Liefde-Pleit zal beginuen, - is reeds in eeu
voorspel 't goed reelit der z-inljke liefde bepleit . En - eigenaardig
genoeg, - levert de herder Daifilo zelf het betoog . ') Maar niet
zoodra is in de persoon van Grauida het Ideaal der Liefde versehenen, of 't sensueele verdwijtit als een scliaduw voor 't reine licht eener
vlekkelooze aanbidding . Was Dorilea een ,Nymph," - Granida is
hem een Zon, die hood aan zijn hetnel versellijnt, en die door haar
vorstlijken stoat, en de schoonheid harer verschijning, een Machtig
Licht voor hem wordt, dat hem in diepen eerbied heentrekt naar de
plek, waar zij dagelijks toeft . En boor, hoe in zijn platonisch vereeren,
hij de nedrige 2) Dienaar wordt van 't Schoone en 't Reine der
tnenschlijke natuur ; - dat Schoone en Reine vereenigd dan in een
zichtharen Vorm, - eeu Menseheu-gestalte, en wel in een Wezen,
dat door hair verlieven eigenschappen een Godheid gelijk wordt : - de
,,JlooehloJfrl~eke" 3) Vrouw :
,In eeu schoongebouwd lichaam sieren de deugden het ineest ; uit""
,hen die boven ons stain, straalt minzaamheid op bet lieftalligst . Zoo,,
""ook de schoone Grande, wier leest en gelaat de Seho,)nheid na""
"eindeloos bouwen, als 't waardigst verblijf voor zich vond . -- 0 Gra
""aide, Zon van mijn levee, Wier liclit mijn blindheid genas! Die,
"uit den uev ligen droom mij rukte in 't Waar-lijke leven ; uit den ,
""walmeuden roes mij trok tot Uw zuivere Vlam . Thans ruiselit door,,
'imijn ziel bet lied eener hoogere Liefde, - stamelt in mij bet ver
'ilangst mtar Ilarmonisehe Ecnheid van Ziel . 0, zoo het mag zijn, -'/
"verguu the die zaal'ge versmeltiug . De Uwe omzweveud in Eh-derv,
') vs. 100-236 . Miuneplcit van Daifilo.
') Deze schuchterheid der liefde is een kenmerk van haar vlekkeloosheid .

Zie 't mooie

,Schrooin" van Beets (Gedichten I, p . 40) . - Anders is bet wezen der Min of zinnelijke

liefde. Niet, dat zij bij Hooft gelijk stoat met onkuischheid (zie p . 13, noot 2) . Ook zjj is
openb:firing der Natuur, stoat als natuurljjke openbaring door hear lVaarheid reeds tegenover
't Gekunstelde, en is daardoor in de Pastorale met haar in 't oog vallenden tcndenz reeds
onaantastbaar. Zie vs. 205-'24 : De zucht tot paren bezielt al wit leeft . Waarom dan in
,de jeugd de geneuchten der liefde versmaad? 't Berouw komt licht to last" . (Zie hetzelfde
theme in Voudels Leenwendalers, Is Bedr°gf, 2' Tooneel, - en Tasso's Aminta, Atto I, Se . 1).
3) Lecnd. I, p . 59 . Laatste strofe van de Sang" non M. V. A . J . S . (Dezelf(le als Electra Zie aldear) .
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"begeeren, - blijft W!n-1ieid mijn ziels hoogste wensch . En mocht"
"S01118
Uw ziel die versmelting niet willen, - zoo zal Loch de mijue,"
"ofschoon van de Uwe gescheiden, - liilr wenschen op 't nauwst en"
"op 't vurigst betrachteu . Ilelaas, - wat ik droom! Hoe kan toch"
"mijn ziel hetzelfde begeeren, zoo de Uwe mijn innigste wenschen"
"niet deelt?"
"Zoo grijp ik naar 't gees mij ontvlood : geen doel staat er vast"
"voor 't bereik . Uw onwil voor 't hoogste begeer mijner ziel ver-"
"duistert ook 't andere wit, waarnaar ik rusteloos jaag, - en dat toch"
"let Doel niet kan zijn ." ')
In de prakti,jk heeft een minnaar c:%u wit : met zijn Geliefde een Paar
zijn, - of, - zoo Ilooft het zegt : er mee Ecn zijn . Wit ze dat niet,
- clan is 't met haar cons to zijn, en dus hetzelf(le als zij to willen, voor menschen van vleesch en bloed een to armelijk surrogaat . Doch
Daifilo schijnt eeu priesterschool der incest ascetische Bramanen to hebben
doorloopen, - zoo weet hij zich to verloochenen, en pat hij op in
zijn mystischen dienst . En wordt hot hart soms onrustig, en stamelt
er cen Mensch-lijker stem 2), - dan wordt hij zich dadelijk zijn dieneude
Roeping bewust : de pleiter tier aardsche min gait onder in den aanbidder
(ter God-lijke liefde ; de lust des vleesches versterft in 't smaelitend
begeeren naar zielen-vervlociing .
Zuo, en alle(n, - komt Daifilo er niet . De dolende zoekt in Plato's
sferen, wat 't onderin uhnsche hem als sterv'ling veel rijker kan geven .
Geen hood! 't Is de Hemel zelf, die hem helpt . Want Daifilo iv,
tot leering der renschen, der Goden Ieoend Pleidooi voor de Almac1t der
Iriefde. Hij is ecn V()o bestemde, eeu Plce kind der goden . - , Lachend ,,
"omzweefden ze reeds zijn wieg . Juichend ontvocrden ze hem zijn peluw.v
"Stoeiend doken ze met hem in 't boschgroen , of baadden hem dartel"
"in 't beekkristal . Ms jongeling werd hij der herderen Meerdre, de"
'maagden, de nimfen ontstal hij het hart . Geen nimf nochtans, wie"
"de Herder gegund werd, - de Hemel bestemde zijn voedsterling -- aan"
') Vs . 489-522 . Daifilo's Liefde-lied . Zie ook vs. 1066-'77 : Maer alt;jd leeft myn
liefd. Een treck om to vereenen I Daft my nae min Godin, enz. Later ook weer dat
beeld van de Zon : vs. 1071 en vgg. - Over de zuiverheid van oorsprong zijner liefde : zjn verklaring inn Gr ., vs. 1128-'S0, vooral 't begin, en ook vs. 1139 : Grootachfing uws persoone
is voocht van al m jn sinnen . Ook weer die cenheid : vs . 1142/43 . - De heele verklaring
is zeldzaam analoog can bovenstannde tekst . Zie ook die zelfde zuiverheid bij Grande's
Liefde-lied en -klacht tevens : vs. 709--2 37 .
') Zie b .v . vs. 845-'S0.
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"wie in haar Majesteit 's aardlings hulde - bet fierste mocht vergeu :,,
flzijn Koniugin ."')
Kortom : de Herder is eeu Messias tot Spiegel van 't Meuschdom .
De aarde-bewoners behoeven een wedergeboorte . Een wereldsche zin
vervreemdt ze van hun oorspronklijken aanleg . De Liefde is niet meer
zoo innig ; bet Leven zoo vol niet meer, bet Geluk niet zoo zounig .
Een glans van buiten vervangt de warinte van binnen . De wereld wordt
gevoelloos, en zat, en norseh, en hard. Het menschdom gaat onder,
wanneer er geen Redder daagt . Er moet een Prediker komen, die de
auderen iipwekt. Eeu aarde-bewoner van nedrigen stand, uit Herders
gesproteu, zal de Verlosser zijn . In hem nu zal trioinfeeren de Zuivere,
Ware Liefde. Maar in hem zal ook de wereld zien, hoe de mensch
in 't worstelperk des levens, - in zijn strijd tegen 't Lbt, - beproefd
wordt ; - maar ook : dat 't rijke loon der Deugd de hoogste Hemelsche
gunst is .
En die guust is de Liefde, de schoonste gave der Goden . Uitdrukkelijk melden 't de koren in dansenden reizang : - ~,Geen zounelicht,"
"geen vogelenlied, geen geuren of spijzen, o neen! Wat ziju de',
"lusten, die zij voldoen, bij de Liefde-lust? - als heete brand wordt,,
,tgekoeld in eeii zee van hemelsehe weelde? - ale dubbele vreugde#
,/versmelt in 't verhoogen van eigen geluk? - ale beider smirt zelfs,,
,,de eeuheid der zielen versterkt? Heil heui, die door dit Geschenk
/1zijn aardsch verblijf weet to wijden tot een Hetnelschen tempel!" 2 )
Reine liefde is oubaatzuciitig . Ook hieriu verloochent zich Daifilo's
adel niet. In Granida aanbidt hij de ~,Verheveii Vrouwe", - geen
kroon of troon, geen schatten of macht . En zie . Hier sling'ren zich
twee teudeiizen samen tot eeu Geweldige Actie . Dit juist bindt de
knoop in dit stuk, dat dezelf(le Granida, die hij - Daifilo - sferen boven
zich acht, - dat zij, eveneeus haar troon verstooteud, hem moot
ontmoeten . Want de Onbereikbare, op wier bezit hij nooit dorst to
hopen, - behoeft juist hem tot bet vervullen barer eigene Roeping .
Ook z j draagt een tendenz ; ook ziy heeft een Wereld to redden . En
1) Vs. 7759-'94 . Lied van 't Herderinnenkoor, Ve Deel . - V . d . Bosch (Inl . XXVII)
ziet in D. den mensch, die goed nit de handen des Scheppers komt, maar eerst volmaakt
wordt door de kennis der Goddelijke Schoouheid . Hp wordt daartoe gedreven door de kracht
der Liefde . - Mij is de Liefde, z6u beschouwd, voor Hooft to transcendent. Bij hem is ze
zuiver immanent, lhei. ti,ch . Zie ook de ,Baeto" . Vandaar die hervormende kracht in de
,Granida" .
') Vs . 739-'97. Maagdenkoor, lie Deel.
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hem, den Uitverkoreue, die zij in de Herder herkent, - to bezitten,

dat is, - zij vi>elt het, - het middel ; - liet Doel ; - het Loon,
dat Godlijke gunst Iaar bedeelt .
Zoo daalt de Eerste des Volks van den troon, en omarmt den Apostel
der Liefde. Hot Koninklijk Wezen loutert zich aan de Adel der 11ensclien-natuur.
In de persoon van Granida dringt individueele kracht den doinper
omhoog, die de conventie drukt op 't geestesleveu der eeuw . In haar
tracht het Wezeu, de oude vormen verbrijz'lend, zich nieuwe vormen
to scheppeu . In haar verrijst cen der Zieners, die - als de herders
op de Alpentoppen elkaiider begroetend, - de horens stekend, de volkeren wekken tot den Nieuwen liorgen .
Op het dorre stoppelveld der beschavingshistorie lichten vroeger en
later eukele zonnige plekken . Zoo in 't Italie der na-Renaissance, als
eertijds bij 't begin van den Roan . keizertijd, en later in de 180 eeuw en
thaus . Diet name in Ttalie, had de herleviug der oude litteratuur die der
kunsten gewekt, en was de ethische kwestie der beschaving verdrongen
door den cultus der aesthctiek . De miuachting voor de Kerk, de verruiming der greuzen van wat in levee en zeden geoorloofd heette ,
- zinnenverfijning en gevoelsverstomping, - ontaardden een van godsdieust vervreemde samenleving in een immoreele, door en door verdorven
maatschappij .
Als bij een volk het gemoed wordt verwaarloosd, voelen fijnbesnaarde,
uauw de Natuur verwante zielen het eerst dit gemis, - en in hun
heimwee naar eeu wereld van onschuld en eeuvoud, vermeit ziclt hun
fantasie in 't scheppen eener denkbeeldige wereld, buiten de werklijke
wereld om, en vult ze met wezens, die als idealen van menschen in
sprekend contrast staan met de verbasterde wereld hunner omgeving .
Zoo ontstond de Tdylle, - nu Vrede-hymne, diu Liefde-droom . Litteraire ricliting dramatiseerde de erotische stof tot een Land-spel : het
allegorische kleed voor den wijsgeerigen dichter . Zoo ook de "Graiiide" .
Hier wordt eveneens van uit eeu zwart geteekeude werklijke wereld een
ideaal-staat gezocht . Scherp worden de grenzen getrokken ; met opzet
de typen sterk gechargeerd . 1) Het "dood aan den Parth" is moor dan
cell vonnis tegen iyranuisch geweld ; - ]let treft ook den Isoflype Ostrobas . 2)

') Het stuk is brutaal. (Zie ook v. d. Bosch, InI.)
ougemanierd op den voet. Zie p. 21 hierna.
i) v. d. Bosch, Inl . XXIV.

De (tendenz-)typen trappen elkaar
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Het e, eere den Herder" is meer dan een lofzang op den LiefdeApostel ; - het prijst ook de dengdell der lferders-Wereld') . Ook hieriu
strijdt de Herder tegen den Parth . Maar ook Tisiphernes is edel en
deugdzaam . 2) Ook de Koning is wijs en goed . 3 ) - Maar kraehtig
concentreert zich de strijd tegen den Eeuwgeest in de Prinses . Zij - tegen dien donk'ren achtergrond van bet hof, - midden in die omgeving des doods, °) - rijst heerlijk Granida omhoog als een zon, de
zelfbewuste Granida, de alles-ziende en alles-doorgrondende Geest, die
als door een Hemelsche vonk getroffen, onmiddellijk de Waarheid als
't helderste Licht in zich ziet, eu de Wereld, zooals ze daar ligt, als
haar, en
haar als middelpunt,
vleesch geworden Logen herkent .
vangt nu de katnpstrijd aan tusschen Waarheid en Logen . De Waarheid
strijdt voor hair Leven teen den druk van den bedriegelijken Schiju ; de krachtige motor is de Machtige Liefde .
ha

um

De dienst der Waarheid wordt een met de dienst der T.iefde . Want
in Waarheid en Liefde vertoont zich ook de Natuur . En zie : tint de
Natuur, die wijde Tetnpel van Liefde en Waarheid, - richt rich de
cultus dier nieuwe Menschen-Wereld . De Onbedorven Schepping wordt
hun beider Doel : Granida ontvlucht met haar Herder de booze Wereld
van Sehiju ; de Nieuw- eboren menschen zoekeu een nieuw Paradijs, in
de Gulden Wereld der Herders, aan den boezein der Vrije Natuur.
flier culmineert het stuk . De liehtende lijnen schieten opwaarts,
zich kruisend in 't zenith, den hemel ontvonkend : fiat Lux 1 de
vogelen kweelen, - en jubeleud zingt aan den eersten Morgen van
't Nieuwe Leven Granida den Dag tegemoet :
n1)rukkende kroneu, wankele troonen, prangende staatsiekleeden,ae
') ibid XXIII . Zie Granida's )of : vs . 339, 341, 345, 3476, 348 ; de natuur, hem
sebeppende (356-'63), troeft de kunst, die opsehikt (353b-'56) . Verg . 363'64. - Zie
ook nog Dorilea's road : vs . 416-'69 . In de beide slotregels ligt het M .-Me epicurisme van
Als 't hart niet is gherust?
den teudcnz : Val'a at des werelts lust
s) ibid. XXIII . Zie Tisiphernes' merkwaardig pleidooi : vs. 653--290 . Zie hem grootmoedig
jegens zijn vijand (1867-'68), edelmoedig (1499-1508), ook nit 't bedrog (1740'45), en
verder p. 21 v .v . hierna.
3 ) ibid . XXIII . Zie ook Daifilo's lofzang (vs. 231-300) op den Koning, als Schenker v.
zegeningen (284-'88), handhaver van vrijheid eu orde (288-'90), die geeft en neemt en
bemiddelt (291), den mindere tegen den meerdere beschermt (292-'93), de vreemden weert
(294-'98), zich geeft nan 't welzgn van 't yolk (298-'99) .
) Zie Granida's klacht : vs. 303-813 ; 339-'70 ; Over den ondank (340), 't verraad (343),
I

de eerzucht (344), geveinsdheid (346) der grooten ; hun huichelarij op hoop van belooning
(348''5-351), kortom : verdorvenheid en onoprechtheid ; over eigenwean (351-3536) en verbliudheid voor de rijke gaven der natunr (369'70) .
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"vaarwel1 Arm maakt uw schittring, kleen uwe steilte, slaafsch Uwe"
"deftige pracht. Rijker en hooger, vrij is de Wereld, waar 'k mij op"
"'t nauwst met mijn T.iefste versmelt ."
"Linden en popels, nijgt uwe hoofden, stil-aandachtig biddend ter"
r'neerl Schitterend stralend, Eeuwig en Machtig, blikt Liefdes-Moeder"
"ter acrd. Klapwiekend voglenkoor, orgelt uw hemellied, boodschapt"
"mijn Liefste den Hoogtijd der Min ." -')
Een allegorisch spel wordt in personen, eu actie belichaamd : het
eischt een tastbaren vorm . Vandaar dan ook die uittocht, - of vluclit,
zoo men wil, - nit de werklijke wereld naar 't vr~e veld. lfmmers, eeu wereld van nieuw-geboreneii is een hnd're, d . i . herschopen wereld, ten toestand dus . En - oprecht gesproken - dit is de bedoeling .
Ilet Nieuw Paradijs is Been plaats, inaar een droombeeld ; en dit geeu
beeld eeuer toekonml, maar van een verleden. Granida zoekt met haar
Herder niets anders dan 't Eden van langvervlogen t den, de Eeuw van
't reinste Geluk : - "Toen 't was, dat hebben geen nijd, en nemen"
"geen haat verwekte. Geen eigen bezit den een tot heer, den ander"
"zijn armoe tot dienaar bestemde . Wel de aarde, schoon onbewerkt,,,
"in ruimt' den genoegzamen mensch met haar vruchten kon voeden ,"
"en het rijk der Natuur, aan alien gemeen, ook alien gelijk'lijk"
"haar gaven bedeelde . Die verwijderde eeuw was ook de gelukkigste"
"tijd ." - 2)
De strekking van 't stuk wordt breeder en dieper . De latere wereld,
die Granida en Daifilo ontvluchten, is niet alleen zonder Liefde en
1Vaarheid, maar ligt geheel in den Booze : liet stuk wordt een klacht
over de eenw van den dichter : een pessimist treurt over 't zinken der
zonne, - ziet de wereld eeu ingestorte ruin, gehuld in een sombere
schaduw, bij 't voile Licht van voorheen. Zoo is het . En hoort, hoe
hij zich voorstelt, dat allengs in de menschen, - de miud'reu eerst,
de grooten daarna, - de verdorvenheid binnensloop, na 't sluiten van
de Gouden Eeuw
"Toeu - kwam de verslechtiug van 't meiischdom . Door 't oog"
"der begeerte leek overvloed gebrek, en bij 't dijen van 't veel slonk"
"de waarde van 't genoeg . Het over-bezit werd der meuschen waarde-"
1) vs . 1569-'96 . Gran1da's Hooglied . Ve Deel .
∎) vs. 971--284. Lied van 't Maagdenkoor op de Gouden Eenw . Tile Deel . Zie ook :
Gradida's klacht (vs . 861-'86).
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""toets ; van strijd een bron of doel, - en 't Recht kromp voor 't ruw,,
""geweld van 't Zwaard ." - i)
Zfi el recs nit de chaos weer de Orde . Maar volle Vrijhcid word do
boete voor de 2onde . 2)
""Zie, - eeninaal werd de Mensch 't Geweld van 't Onrecht moe,
,yen tot orde en rust geneigd, zoclit hij raadslag met ziju buur, trof"
,,den zoen, groef eeii grens, en droeg een Vorst van oordeel wijs,
i'zijn zwaard en zorgen op. Toen ging 't lands-heerlijk tijdperk 't aarts-""
"vadcrlijk vervangen, - en lag des Konings roein, - bij 't wereii""
,,van den krijg, en 't schorten van 't krakeel, - in 't dienen van ,
"zijn volk ." - 3)
Ook thans weer zou de Boosheid de orde verbreken . »Helaas ook!»
""dat dit geluk verdween . Roemzuclitig en buitziek, verheerden de,,
"vorsten llun volkeu, en drukten het land van den nabuur met krijg"
,,en tyrannisch geweld . Voor immer vervlogen des werelds guldenste ,,
""tijden! Hoe diep rampzalig ecn yolk, dat zuclit oiider 't zwaard van ,
"den heerscher, en maclitloos zich 't leven voelt vlieten bij 't zuigen''
,,van 't yolk des Tyrans ." - °)
Men ziet ]let : 't Is de hebzuchl, die den mensch heeft ontaard van
zijn edeleu Oorsprong . War 't Rein em lVaar (:eroel voert heal teru ;
naar 't verloren Geluk . - Eli in den Meusch-zelf eveneens, - want
de Allegorie wordt doorzichtig, - : daar is eeu strijd tussclien de Dengd
en de Ze fzuchl . Beloond - wordt de staudvastige Deugd, - do
zwarte Zelfzucht : gestraft . ")
Dan.r is b . v. Daifilo, de Uitverkoreue. Hij is eeu type van Deugd .
Zijn wensch was niet : le bezilten, - maar : ziclc le geven, zijn leven en
bloed, - aan hiulx, de Prinses, en niet minder aau Tisiphernes, zijn
Heer. 6) Zoo doet hij ook , en stelt zijn levee bloot . En n:i den
') ibid. vs. 985-'91 .
∎) Zniver Hooftiaansch . Zie Zegemond's verkluring in de Bucto" (T. en L. V, p . 298 bij
noot 6) : De misdaad doen:t ziclc zeif, enz. Zie ook de Velzcn" p . 303 al(laar en noot .)
$) ibid. vs. 992-1012 : Lied op do Zilveren Eeuw . (Dit als correctief op de noot bij
p. 293 van den vorigei Jaurgang, waar Gouden Eenw staut . De Goudeu Eenw kent geen
koningen, wel geliikheid.)
6) ibid. vs. 1013-1040 .

s) Zie hier De Hooft . Dit is nit de toets. Fen Bato, cen Amstel moet levcu . Een
Flcris, een Velzen moet sterven : 't kwaad loont zijn meester. Hooft stiliseert daar ziju
ltidders, zijn Vorsten en ziju Stunt naar zijn eigen in strijd veroverd Princiep . Vgl.
T. en L . V, p. 285-310 .
s) w . 851-'53 ; 889--296 ; 910-'22 ; 1139--249 .
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vreeslijken tweekamp, - knielt hij dankend veer voor der Goden
bijstand, en 't is om Granida's geluk, dat Iii`, zich gelukkig acht .- 1)
,,Genoeg!" gelasten de Goden, - /geen stervling won ooit zoo' zijn loon ."
En nu
Ja! Nu Granida hem roept : ~,Gij, die zwoert mij uw,,
eleven to wijden, - niet hier, naar den troon, - neen, teritg mete
")no naar uw wereld, - daar allMn is 't Geluk, - God wit het!" - 2)
dan eerst, als 't Nieuwe Leven met komen, - verlaat hij zijn proefpad, en stormt niet .AA, - God wit het! - door dik en dun,
"Recht" en ~,Concientie" vertrappend, naar 't nieuw ideaal . 3) Geen
nood ! `'Vat hij als Granida's bevrijder volvoert, geldt niet 116m! De O%r-drang verbrijzelt onstuimig de wetten van ~, Reeht"- en #Deugd"conventie : - hier spreekt de Prinses met krachtige stein voor 't Recltt
van 't Individu . a)
I -let krachtigst evenwel wordt 't zelf bedwang gepredikt in Tisiphernes .
En deze type draagt dan ook een nieuwen teudenz . 5 ) Met voorliefde
1 ) vs . 954-263 . Daililo's juichkrcet ua Ostrobas' val . Zie ook vs . 938-'43 . D .ufilo's
inroep der Gnden . Dit is ecu mooi moment . flier concentreert zich alles . Let wcl, dat
1) . in Ostrobas den verstoorder van Granida's geluk en den Tyran doodt . De toestand
verandert onmiddellijk . Hoor de juichkreet van den Kouiug (vs . 944-'33) en van 't Volk
in 'I Lied op de Gouden Ecaw (vs . 904-1047) . Zie p . 17 en 19 hiervoor .
s) vs . 1151-'65 ; 1182-'98 .
3 ) V . d. Bosch, Inl . XXVII-XXXIII .
4 ) Zie ook Velzen (T. en L . V, p . 303) . Daar wordt Velzen veroordeeld door den gestiliseerden Amstel-Hooft (zie p . 20 noot 5). In de Granida' gnat het individu nog nict onder ;
het stuk is dan ook eon Slurm and Drang-stuk . In Granida zelf zit nog de oer-Hooft, de
Germaan, die genot eiseht van de Natuur. Die 3 zelfverloochening" van haar, die den
troon verstoot, is niets anders dan epicurisme. IIooft was epicuristisch, zie ook v . d . Bosch,
Inl . XVI vg ; rust en gent is zijn Ideaul (zie 't Bato-volk : T. en L. V, p. 290 en '91 ;
,Velzen" : 302, 307-'09) . Vit 't Muider torentje zat de filosoof ruslig en vrU do wereld
to overzien . Hij blecf graag cilaud . Zoo kwetste hem de rnwheid der wereld ook 't miust .
Ook hj/ zoekt zijn Eden buiten ziju wereld . - In Duifilo zit de erotische IIooft : de
sonnetten-man, gerinaansch in wezen, renaissance in uiting . Een waar Germaan zwijgt
over zijn Liefde tegen anderen . Haar heiligheid wordt door haar formule ontwijd . Het
hart b1ijft een gesloten tempcl . IIooft denkt zoo bbk wel (Leend . I, p . 44 . Sonnet aan
31. 13 . S . [Charifa], mnar hij nit het) . - Daifilo als zelf-verloochenende Dcugd : Wuar
epicurisme zich isolcert tot ecu inwendigen cultus van Ziels-genot, kan Schoonheids-dienst,
Religie geworden, zich handhaven tegen aanvechtingen van zingenot . Van bier dit ascetisch
platonisme . Ook in 't algemeen : Niet alle ziele-schoon duldt zinnen-streeling .
5 ) Bijna schaadt dit de cenheid van 't stuk . Ecrst streden reeds de middelen tot ontvluchting met Daifilo's en Granida's roeping : Reinheid en Waarheid . Doch dit daargelaten :
do middelcn kunnen er zijn om het doel . - Verder : als nu het Doel de middelen wettigt,
waartoc dun - vraagt men licht - dat zwakke Ve Deel met die vernederende en onnoodige
verrassing door Artabanus, - en die explicatie van Tisiphernes, - en die voetvul voor
den Koning? Waartoe geknield voor aardsche Machten, als cr een Hooger Moeten was?-
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is (lie Perzisehe Prins door Ilooft behandeld ; in vollen luister blinkt
ziju adel van geest . Die man is een Bato-vorst, een Held, die zich
zelven verwint . 1 ) Let wel ! Ic y lijdt ltet meest met Granida's otttvoerilig ;
- ziju droeflieid is groot ; 2) - hij wenscht to sterven ; 3 ) - versmaadt
zijn prinsdom, 4) - en zoekt zijn troost in den vreemde . '') Merk op,
dat ht het mce :t gedupeerd is, als het blijkt, dat zijn dievaar zijn lief
heeft ontvoerd, en hem zelf heeft inisleid, 0) - hoe 't krenkt, als 't paar,
met de Voester tot tolk, om 't feit to verhelen, in Logen ziju baat
zoekt . Nochtans, - (ook h-j staat in dienst van den tendenz) - hij
voelt in beider ontvouwing van zaken 7) de Waarheid, en ziet in 't gebeurde der Goden wil . 8 ) Rn niet alleen staat hij af, die hij 't Eloogste
in waarde, en meer dan zijn levee achtte, 9) - hij boodschapt vooruit
naar den Koning, 10) bepleit hun ousehuld, zweert bij hun Roeping,
- #God wil het!" - smeekt oin dieus voorspraak, 11 ) schenkt zelf zijn
gebied weg, 12) en acht het de hoogste belooning des Konings aan hem,
Tisiphernes, voor al zijn diensten, - wanneer de Vorst op aarde voor
eeuwig bindt, wat de Elemel gepaard heeft. 13) - # Want deze twee,"i
#o Kouiug, ziju Tempels der Liefde. In hen wilde de liemel op aarde,""
"tot leering van 't meltschdoin, haar leerlijkheid tooneu!" - 11 )
Dan zegent de Koning, de vader zijus Volks, aan den Morgen der
Wedergeboorte, ziju kinderen : ~,Mijn dochter, rust en vrede vervulle""
"Uw hart! Het hoogste goed is de Liefde, en gij kiest het beste deel!,,
Doch z66 - zonder verzoening - mocht het elude nict zijn . Nu 't nicuwe Eden, d . i .
de Gouden Eenw (plaats = toestand) is herwonnen, nn wordt 't locale Vrije Veld de wijde
bevr jdc Wereld : er komt een nicuwe Gelukkige Volks-tijd, en alien - Koning en Adel
en Volk keeren weer terug tot Vrede en Harmonic . - Men ziet : de totnal-tendeuz redt de
ecnbeid . Anders - 't stuk is uitgelnten . 't Springt tegeu den zolder op.
1) Hooft kon 't weten . De Pastorale is van 1605 . Den 15 Jan . was Brechje Spiegel
gestorven (Le . I, p. 46 en noot) . Ann haar zal hq gedacht hebbeu in de apotheose (verhaal
v . d. Voester ; zie ook Leend. 1, 50 vg ., en ook de grafschriften p . 46 en 48) . Ook is Hooft
Tis . diwrin verwaut, dat ook by heeft geweteu, wat het is, ala een Ida Quekel voor
hem een achterneef kiest (Le . I, p . 49 en noot).
3) vs . 1459-261 .
5) 1509-'13 .
6 ) vs . 1497-1507 .
2) vs. 1449'57 .

) vs. 1219-'40 ; 1253 ; 1258-'59. (flier forceert de Grauida-tendenz 't Moreel van
den tendentiense Daifilo-type en vernedert den Tisiphernes-type) . - Beter dan misleiden
ware zwijgen, nog beter is bemoedigende teal : vs. 1458 ; 1466 ; 1470 ; 1477 ; 1480-'81 ;
1483 ; 1486 ; 1488 . ") vs. 1726-'34 .
7) vs . 1683'87 ; 1691-1717 .
') vs. 1720-'25.
~1) vs . 1745-'46 .
10 ) vs . 1740-'42 ; 1747-'52 .
1 s) vs . 1743-'44 . Ala Daifilo genudig wordt sangenomen als Zoon en Erfgenaam, vervalt
bet doel van de schenkiug, en de Koning wijst het weer toe sun Tisiphernes : vs. 1851-'65 .
De edele Koning dankt hem .
1 3) vs. 1835-16 .

14) vs. 1830'32.
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"- En gij, mijn Zoon, - wat zJ als druk versmaadde, zal zij door"
"Uw Godlijke gaven geadeld, met U, als Hun erfdeel herwinnen . Ee»"
"kroon is licht, bij wie de Liefde-kraus de Wijsheid omstraalt! -" ')

Tisiphernes is een Bato-type . Wij zien : Hooft was door zijn aanleg
reeds een zelf bedwinger . Ook door studie . I-let thema : verloochen U
zelven, tot Rust UW8 Gemoedd, tot Vrede uws Yolks, in 't dienen der
Lie, file, 2) - is ook reeds lict theina der jongelingsstukken : do ,Ariadne"
en de "Achilles" . Ook bier zit in het lyriek 3 ) de filosoof in den dop ;
veelvuldig liggen reeds in dic stukken de "13aeto"- en "Velzen"-inotieven
verspreid . Hoor maar eeus naar 't Lied op de Vrede :
"De hemel, de zon, de maan en de sterren bestaau all6dn door Len-"
"dracht en Harmonic. Ook de Aarde met heel haar pracht van steden,"
"van bloemen, ja, ijdele menscken, bestaat slechts door h(nheid en"
"Vree . - En hoe de elementen, elkander vijaudig, ook ouderling"
"mogen strijden, - Natuur heeft in 't schepsel, door wijze verdeeling"
"ze in krachtige Eculleid vergaard . En waar in het schepsel de mast"
"wordt verstoord, en de eene stof over de and're wil heerscheu,-daar"
"breekt de tweedracht bet gansche bouwwerk tot puin ."
"Ilet levensbeginsel der Staten, haar adem en voedsel, is Vrede . De"
"tweedracht en twist is haar dood ." -4)
En hoe een Vorst, als Spiegel der Deugd, aan hooge eischen voldoen Inoet :
"Indien een Vorst alleen aan zijn kleeding of woning gekend wordt,"
"kan ook de geriugste burger, in staatsiekleeren gedost, bet Volk een"
'Koniug zijn . Maar zou 't uiet bezwaarlijk gaan, nit hen een Koning"
"te kiezen, die uitmunt in dengd, alleen 's lands welzju bejaagt, aan"
"alien zijn zorgen wijdt? - 5)
vs. 1850-'56.
_) als Wereld-Geest . Zie de ,Bato."
') Niet in de mythologische stof, bewerkt tot breed .bergmde liefdeshistories . Ook is bet
koor-lyriek omslachtig, en schraagt of niet, bf spaarzaam de actie . In de Granida" en de
beide hoofd-drama's richten personen en koren zich op een zelfde Doel .
) Le . II, p . 51 en 52 . Woorden van 't Grieksche koor in de Achilles" (II0 Hand .,
1)

5 Uytkomeu). Is dit niet mooi? En nog zoo jong? De heele Bato zit er in ; zie 't Batomotief: T. en L. V, p . 289 en '90 ; over de Staatseenhcid :- p . 293a en 2944 ; het Mikrokosmus :
p . 295 ; bet Goddelijke : p . 247«. Ook in de Velzen" en de Granida" passim.
6) Le . II, p . 98 .
Woorden van Theseus in de ,Ariadue", I 0 Deel. De versregels zijn
aangehaald, zooals bier en dear mcer in D1 . I. Ook in Dl. II gin reg . van de handeling
(p. 106) en 2 vierregelige strofen van 't Koor (p . 111) . Verder niet in de drama's. «ie herkent bier nict het motief in de Velzen" (T. eu L . V, p. 300, noot 3)? - Zie precies
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En hoe alles aan Vorstentrouw hangt
nVloek over hem, die uit vrees voor scha, of op hoop van gewin,''
"het eenmaal verpande woord niet wil lossen . De Vorst, die roek'loos""
"de Trouw verzaakt, zal, spijt zijn waan, dat zijn grootheid de lloog
"heid des Heunels beschaamt, - de Hemelsche straf niet ontkomen .""
", Nooit zal een stervling meer op de kracht van Zijn woord ver
"trouwen ." - 1)
En luister eens naar 't lied op de Rust des Gemoeds :
",Wie kronen en linden begeert, en na eindloos gewroet mag ver-,,
"werven, zal wederoin nicuwe verlangens uaar 's Wcrclds bezit voeleu"
"rijzen : Geen rust vindt hij, die niet zoekt in ziju Hart . - Zet,,,
"Vorsten, dan uw begeerte naar glorie uit uw gedachten . Alleen de,,
der begeerten is
leveu voor
Gemoed . En steiler klimt de tendenz, totdat in 't
Gelnckigh is eeu vast
gemoedt" het hoogste punt is bereikt . 1)
"door

't

't Iluslig

2)

~,

hfaar ook met het Land-spel bieden de jongelingsstukken puuten van
overeenkonist aan . \1Tat zegt men van ecn ecloge als doze, gedicht door
den 1S-jarigen Hooft, (lie toen nog Italie inoest zien en eeuige jaren
later eerst zich aan de ~,Granide" zou zetten?

hctzelf(le : Le . II, p . 100 en 101 in 't Koor. Ook in nanhaling. Maar in heel het 10strofige Koor ligt doze idee .
') Le . II, pig. 97 . Woorden v. Theseus. In aanhaling . Zie de VcIzen" (T. en L. V,
p . 302 en noot 3 aldaar. - Zie over den aard van de straf : p. 20, noot 2 en 5 hiervuur e n
T en L . V, p . 303, de noot.
') Le. II, p. 93. Slotkoor in de „Achilles", wit de tcndenz betreft van dat Koor .
(Zie de laatste strofen.) - Verg. de Velzen" : 't Maagdenkoor 1V° Bedrijf (T. en L. V, p . 308
en noot 3) .
') Le. 11, p. 61-63 . Trojaansche Koor in de Achilles." III Handelinghe, 3° Uytkomen . - Het inotief wordt daar breed uitgewerkt . De iuhoud van de 14 strofen, lezenswaard, want de heele Hooft ligt er in, - is gecoudenseerd in de 6e en 9° : Die
sladich wet op dit verand'ren ooghl, door voorspoet syn ghemoel by niet verhoogt, Aoch
oock verlaecht alit ongheluck hem stoorl . Gheen hooverdy noch wanhoop hens bekoort . De
9° is vrij wel Bender . Zie ook Priamus' klaaglied : ibid. p . 53, de 6 cerste verzen . Verg.
't Vlaagdenkoor Ile Bedrijf in de Velzen" (p . 309 en 310, T. en L. V) . - Over de zelf_
strijd om zielsrust : ibid . p . 49 (,Achilles" 11, 3 ; Koor) . Er staat : 't Hoogste gesehenk der
Goden is de eer, bet waardste good voor 't grootste hart . Doch voor de vcrwerving van
't hoogste goed is ook de hoogste inspanning eeu plicht . (Zie de opmerkingcn in de ,Velzen,"
p . 3036 ; in de Granide : p 16 hiervoor .) - Verg . nog : ibid . p .119 (III° Deel van de ,Ariadne,"
Koor) ; p. 126 en 127 (We Deel, Koor) ; p . 139 (V° Deel, Koor) en 't slot van de Velzen"
(p . 309 en 310 T. en L. V) . Overnl geeft de toekomst echo op de krachtige stem van
't heden .
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,,Men acht door weeldes valschen schijn cen Vorstlijk heer gelukkig .n
"En zoo hij zelf die meening deelt, waant hij zich Ecnig groot . 1)och"
,'daalt hij van den troon om need'rig voort to leven, - hij zal in,,
nzaal;;;e rust z'n steilte diep verachtcn ."
nlletzelfde geldt den kleenen man, naar kronengoud begeerig . Door"
iizorg en angst en druk gekwcld, ontvliedt hem lage rust . Veel eer"
"dan rustloos op den troon, een dienstbaar yolk to kwellen, droeg hij ,,
, 'it drang naar 's Harten Vrec, weer 't wicht van 't klemmend juk ." - 1 )
Het doet er niet toe, zoo iemand deze twee strofen de terugslag wil
noemen der volgende zes, vertaald nit Seneca's Agamemnon . 2) Wel
neen! Tusscheu het Stoicisme hierboven, en 't Epicurisme der Pastorale
ligt slechts eene sehrede, en in de ~,Ariadne" ruischt reeds ]let Granida-motief. 3 ) Maar ook dit daargelaten, - waar begint 1-looft? waar
cindigt de iuvloed van 't Zuiden? - nog meer : - ter zijde gesteld,
dat de Granide de sporen der Italiaansche bverbeschaving vertoont, behoefde bij
aanleg Italie en de studie der Ouden lets meer dan
een prikkel, een opwekking to zijn voor ]let Hooftiaansche genre? die aanleg : kan bet bij den zoon van den ,deege" degelijken WestFrieschen balling niet ]let sfoere ascelisfne van "I ras zijn geweest, die
hem door al zijn stukken heen den stoicijnschen vesper doet luiden?
Fu dan : Is ]let soms niet zijn ingeboren vrijkeidsgevoel geweest, die hem
die telkens herhaalde Lpicuristisehe kreet naar 't zuiver Natuur-genot
ontrukt? - Ziet : Italie gaf hem de vormen voor zijn lyriek, en de allegorie voor zijn ~~ .Landt-spel ;" de Oudheid den vorm voor zijn eerste en
z

n

') Leeud . II, p . 49 . De twee eerste strofen van 't Koor (IV Hand . 3e Uytkomen).
2) ibid . i n de noot .
Die zes varieeren bet thema : est modus in rebus. De laatste strofe
is een samenvatting : Best duereu matelijcke dinghen, Daer T'hoogh' haesl vallen kan . Zie
ook 't Maagdenkoor IVe Bedrijf in de Velzen" (1). 308 in T. en L. V) .
3 ) De Ariadne" is eeu prototype . De Cretensische prinses vlueht met Theseus op
dezelfde manier als Gr. met Daif. Ook hier de bemiddelende ,Voester ." Ook hier de
Prinses gecmancipeerd : Le . II, p . 107 . Ach alfe wrede schaemt wat swaere slavernU
Legt ghjj den vrouwen op! en sin w~ niet soo vr~ Gebooren alt de mans? Jae ; maer
wjj moeten duicken finder het jack van deer, en ander wree gebruicken,
Waer door dat
onse lust strengel&k wert gesnoert, Die s# door lange tit vast hebben ingevoert . Ook
p . 109 : Jr . Ick 8al hewn (Theseus) welen doer wag dat ick Ii van binnen . Corc. Tgebruick
laet dat niet toe, noch oock der schaemten stair . Ar. Gnbillijck ist gebruick, ick vollich
de natuir, IPij sin soo vr~ als
Daarnaast dat recht op genot : p . 109 . Corc. Ghii
cant indien ghU wilt deer raserUe stillen .
Jr . Indien ghij wilt, dais waer, maer
ick en can niet willen. Ook p. 110. JfUn leUtsman is de elfin, hierom laet
betien.
't Zelfde op p. 121 . Zie ook pag. 133 . T'gevalt geen goede Godt dat men ellendich
leeft . - Zie echter bet strafkoor, laatste strofe, p. 120 . - Over de afkeer van 't hof :
p . 111 . I

I

I

I

s6;.

I

mU
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latere drama's ; de nieuw-herleefde historie-beschrijving bracht hem tot
een uieuwe en pragmatische bewerking der nationale stof, - zooals
over• de Renaissance in 't formeele en aesthetische navolging vond. M1aar
in ziju aanleg vooral - dienen wij den sleutel to zoeken voor ziju
volledig begrijpen en assimileeren van den Antieken Geest en Zijne
Herleving . Geen chauvinisme stelde hem grenzen : het handelsvolk,
waaruit hij sproot, wits kosmopolitisch ; hij zelf zou 't ziju door zijn
stand en zijn studie, hij was het door ziju ruimen blik op 't menschelijk
leven ; het ongewoou kritische, vrij-humaieistische van zijn wereldbeschouwing. 1 ) Zijn kunsteuaarsoog doorzag en waardeerde den Zuidelijken aesthetischen cultus van den vorm : rythme en rijm, verzen- en
strofenbouw, 't scheppeu en 't kneden van 't taalmaterieel, hy ook, meer nationaal dan eeii der zijuen, 2 ) - stelde zich het eerzuchtig,
loffelijk doel, - niet de cultuur van 't fijnbeschaafde en daardoor
dankbaar Latiju, op 't voctspoor en naast bet streven der klassische
Germaanech idioan, bij 't graven,
Humanisten, - maar om in
smeden en vijlen van den lexicologiseheu taalschat, een Nederlandsche
monumentale litteratuur to scheppen, in vorm wedijvrend met het
fraaiste van 't Zuideu, in wezen met het soliedste en krachtigst der
Vader dier Richting wordt
ouden. Zeker, hij staat niet alleeu .
een
vader
zou
beter
zijn
.
Er
waren er meer, die met
hij genoemd,
hun geloof aan een Nederlandsch litterair-leven den moed van een
jonger geslacht opwekten, en met hun voorbeeld 't volvoereu van
andren verlichtten . - Doch Hooft is 't geluk beschoren geweest, door aanleg en studie, door 't voorrecht van jaren levens aan 't Doel to
kunuen besteden, - zich aan het nakroost het hoogste to hebben
verplicht : of met zijn adellijk Humanisme de Ouden dees-tijds in
statige avondgalmen harmouisch en vreedzaam to stemmen ; - of de
z'n

Dr

') Zie in de Ariadue" (Le. IT, p . 99 en 100) Theseus' woorden ; o. a . : Daerom een
oprecht man, bescheijden van verstant,
Acht al de werelt ruim sin lustich vaderlant .
Ook : De seden canmen in een vreemt lant niet rae kennen,
En tot quae seden van one
Gel ck
last wy lichilijck wennen ; of : Daerow al kend' ick schoon de zeden van u lande,
ick niet en ken, ick mocht tot miner schande, ,0ordelen 't poet voor 't quaet . - - Th . is een nooit kwetsend, alles waardeerend, human 19'-eeuwsch kosmopoliet . Er zijn
eenige versregela aangehaald . (Dat aanhalen zal als 't ooze zijn : laten zien dat we niet
alleen stnan .) - Dit kosmopolitisine is obk kenmerkend It . Renaiss. : Burckhardt, Die
Cult. der Rea . in It. II, p . 147 en 148 . - (Dit kosmopolitisme is een zeer hooge trap
van individualisme : ik weet alles ; in my is de wereld ; wat buiten my is, is my niets
waard. 't Levensdoel der Humanisten was geestelijk genot, en dit is ouafhankelijk van de
plaats. Dan nog voelden zich de eersten niet meer thuis in hun oude wereld, en zochten
een nienwe.) s) De goeden niet to na gesproken . Zie alvast Verwey op v. d . Noot, IV en V.
I

I

I

I
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lustige jeugd in gloedvolle toner zijn ecuwige jeugd, zijn scheppende
kracht, 't Nieuw Leveus-uur in to luiden .
Wij namen hem als Allegorist. Wij wezeu op dat principieele in
zijn persoon, in kousekwentie door al zijn drama's heengevoerd . In Werk
en Wezen naar Eenheid strevend, - eerst doelloos wel, maar later met
vastheid van plan, belijnden vorm, en in taalkristal met voile bewustheid optredend ; - schrooinvallig eerst, - alleen flog in 't koor-lyriek
der oudere drama's, - stouter reeds in den vollen tendenz der Pastorale, planvol eindelijk in de historische ~,Baeto," - bouwt de WereldWijsgeer zijn Kosmos, zijn Staat en zijn Mensch, met Goedheid 1 ) en
Liefde ale 't bindend Cement, als Stof en ale Ziel van liet Al, 2 ) dat
eeuwig in Eveuwicht rust door 't wijs geordend Harmouisch Verband .
J. Koopravs .

Dubbelrlam .

VRAGEN EN AANTEEKENINGEN BIJ HUYGENS, COSTELICK MAL .')
Vs. 6 . Een ont-glieworgde Kuyl, 8pijt Beuling-maeckaters darns ; spreekt
Huygens van Beuling-mneckster, omdat men vroeger zelf slachtte en de
buisvrouwen dan meestal de worst stopten?

Vs. 25 wordt Eva aangesproken met : En ghij, ontleende leaden Gkebroken
ddamin nit die u each en kenden I
keurden
8iju vleysch en noyt en
hadd' ghekent. I
'Veiwijs verklaart en noyt en hadd' ghekent : „en liever nooit had moeten
Eu

poor

kennen . De vrouw toch, volgens de 0 . T. beschouwing was de bron van
alle kwaad ."
blaar zon en keurden roor eijn vleyech ex noyt en hadd' ghekent niet een') Goedheid is hier de Liefde tot 't Zedelijk Goede . In een Bruilofts-spel (Le. II,
p. 8-13) van 1602 (bq 't huwelijk van Cath . Quekel met Corn . v. Campen), twisters
,Heusheit" d . i . een lust ox goed to doen, van hooch en eelder Aert, en ,11Iin", wie van
haar het nicest hebben bijgedragen tot de verbintenis van bruid en bruidegom . (Dat de
,Nacht" die Dritte im Bunde is, doet hier niet af.) - De Min" wil alleen den roem
wegdragen . Maar na ,Heusheit" : - - alt ghy een pal wt uwen koker lichte Besaechd
wet aiju scherp eer dat ghU 't wagen dorst En dit docht u to weeck to sijn tot a'bratigoma
borat. In d'heusheidt van de bruit gh1V gincki het punt ver.etalen
Met due
verataelde pal ghe,'j a' bruigooma hart doorachoot I enz . En later : - Waere eenen temper
en voorta met een bewegen, Vlooch a tot diep
nieu in d'heuaheit heeft gecregen
int hart des bruits en hechten deer Door een gemene wont beyd' harlen aen malcaer,
enz. Het slot is, dat de Min" de helft van haar roem moet afataan . De allegorie is
(loorzichtig genoeg .
3 ) Zie ook v. d . Bosch, Inl . op Gr . XX .
s) Ik haal aen de uitgaaf van Verwijs-Verdam .
I

I

I

I

I

-

I

-

-

-

-

I

I

I
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voudig beteekenen : Adam herkende haar dadelijk, ofschoon hj haar nooit
eerder gekend had?
Vs . 33-37. Ticee sinnelicke nzeer dan sienelicke brauwen I Een uyt--Zzezoortelt
Pan d'oudtberoemde streep [is Griecken-lant
paer, trots 't constige benauwen J V
plzelooft] I Die een8 getrocken wierd en ander-mael glzeclooft ;
Verwijs z'n verklaring van deze plaats luidt : „In Griekenland zocht men
de wenkbrauwen kunstig to vernauwen om ze to doen ineenloopen . Zie
Bottiger's Sabina, 27 : ,Was namlich jetzt noch im Orient einen Hauptgegenstand der weiblichen Verschiinerungskunst ausmacht, schwarze Augenwimpern
and Augenbraunen die in zwei schiin gewiilbten Halbkreisen an der Nasenwurzel eng an einander lanfen and sick gleichsam begegnen, war auch schon
bci den alien Griechinnen and R6inerinnen ein unerliissliches Erforderniss einer
schunen Frau ." Hij noemt ze elders „Junonischen Braunen", wenkbrauwen
h la Junon, zooals ze nog wel geheeten worden ."
3faar, zegt Dr . Tleijer (Taal en Letteren, II 250, hoot) „de beelden van
Juno vertoonen wenkbraunen, die wel verre van buitengewoon gewelfd to
zijn, eenen zeer zwakken boo,vorm hebben", en daarom veronderstelt hij dat
de wenkbrauwen „door 't uittrekken van de bovenste haren smaller gemaakt
(werden), en tevens naar Grieksch model, rechter, zoodat ze to samen als
't ware den lijn vormen, die bij den neus afgebroken is ."
Ook Dr . Eymael (Huygens-Studien) had al gevraagd : ,Kan het ook zijn
dat de dames met bet penseel een rechte lijn maakten, die dan op den neuswortel eventjes gescheiden werd (andermael gheclooft)", maar laat er op
volgen : ,Nog aannemeljker komt bet mg echter voor, dat bier eon vergelijking gemaakt wordt met een streep, die nadat zij getrokken was, nog eens
over hare lengte werd doorgedeeld, waardoor ze zeker at beet smal werd ."
Duidelijk is dat de wenkbrauwen uitgetrokken werden en zoo smal mogeljk
gemaakt, trots 't kunstige benauwen van (= wedjverende met) de oudberoemde streep, enz.
Die oudberoemde streep is de streep nit het bekende verhaaltje van Apelles .
Van hem wordt verteld, dat hg, teen hij bij een bezoek aan Protogenes deze
niet thuis voud, over eeu groot paneel een lijn trok ; toen Protogenes die lijn
zag zei hij dadeljk dat alleen Apelles die kon getrokken hebben, trok een
nog fijnere lijn in die lijn en ging weg . Apelles kwam terug en deelde nu met
een derde kleur de lijn nog eens zoo, dat grootere fijnheid niet meer mogelijk was .
Voor einuelick geeft Verdam : denkbeeldig, terwiji Dr . Eymael er liever
de beteekenis aan geven wit die het woord tegenwoordig heeft in zinnelijke
genoegens, zinneli ke liefde enz., en krijgt dan de z. i . onberispelijke zin :
,,twee wenkbrauwen meer wulpsch dan zichtbaar, d . w. z . ze zijn wel niet
good zichtbaar, maar spreken desniettemin sterk tot de begeerlijkheid der zinnen ."
'NIaar zouden nauwlijks zichtbare wenkbrauwen werkelijk „aterk spreken
I
tot de begeerlijkheid der zinnen?"
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Sinnelick koint in Hooft's Brieven o. a. voor in de beteekenis van juist,
precies, wat hier beter zon rassen : err wordt vecl zorg aan de wenkbrauwen
besteed, ze wordeu heel juist en precies uitgeworteld .
Dan wordt de vertaling : Twee wenkbrauwen,

•m eer keurig, juist, dan

zichtbaar, een uitgeworteld paar, niet minder smal dan de oudberoemde streep,
die eens getrokken' werd en tweemaal gckloofd.
18 Griecken-lant 7helooft ; in plaats van Verwijs z'n verklaring ; pals men
gelooven mag wat er van Griekenland verteld wordt," zon ik er liever in
lezen : ,als men de Grieksche schrijvers (.Pin ., Ovid ., die het verhaaltje van
Apelles vertellen,) gelooven mag ."
Vs . 42.

Fen open Memmen-hot, trot8 wint en winter. wonden ;

Wat beduidt trot. mint en wintera wooden?

Verwijs noch Eyinael geven

verklaring die toch zeker niet overbodig is, als men bedenkt dat trot . bij
Huygens niet voorkomt in de beteekenis van niettegenstaande, maar in alle
voorgaande en volgende vergelijkingen, en altijd trouwens in (lie van „zoo
goed als, wedijverende met ."
Vs. 49 .

Huygens vraagt aan Eva wat ze wet zon gedaan hebben als men

haar een modern uitgedoste dame had getoond : 11add' u dit II'erelt- .poock, dit
8chielicrt alter dindhen I Met wel um hoyden rock off um huyt doen ont.pringen?Kan werelt- .poock hier ook zijn aardsch spook, spook van vleesch en been,
ter onderscheiding van geest?
Sckielic;et alter dindhen verklaart Verwijs met : onverwachte verschblung,
maar maakt niet duideljk hoe 1ij daaraan komt .
Vs . 80 . Onlydeliclrer peep dan een knip op een .meer.
Verwijs zegt : knip
nagelknip ; maar die ,nijpt" toch niet ; is het niet
waarschijnlijker dat een of ander instrument van een chirurg bedoeld is?

=

Heel onduidelijk zijn mj ook vs . 113-122. Van vs . 91-122 noemt
Huygens verschillende menschen, die ann een zielsziekte lijden ; die van
vs . 91-102 heeft grootheidswaanzin, terwijl die van 102-112 zich schijnt
to verbeelden dat hij van glas is.
Dlaar dan vs. 113 vl,gg. :

Snick laedt zijn aenge8icht met een ver8ierden
Dear hem hock boom, hock .taeck, noch nza8t, sock spriet, pock
gevel I Bij to verl£jcken dunct . Fen ander, die ick yi8 I Van alien menichmaal miu .t buyten gic8inrg is I Butt waer b j 8taet off Bit, vree.t Kercken-.ttjlen
leepde ; I Want off aiju hooruencruln de welf .elen beweegde, I 't Gebouw moclt
8necel

I

atruyckelen .
l+jck]

I

Eeu leate [+nogelrjck

Liep liever eeuwig

I

Niet altijd buyten twist van recht of onrge-

bloot, dan nae den poet to kooren ;

I

aloe 800? be-

deckt hij 't kooft, wat raet met d'Eaela ooren? I
\Vat voor iemand is dat die 8ijn aengesicht laedt met een veraierden 8nevel?
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Verwjs zegt enevel = gelaat, en Eymael, Huygens-Sttidien, verandert dit in
neus, zonder eenige nadere verklaring ; is een vereierde snevel dan een valsche
nens? en aan wat voor soort waanzin lijdt die man dan?
En die ander van vs. 115-119 ; Dr. Eymael teekent hierbg aan : „De 4e
gek verbeeldt zich, en blijkens vs . 116 waarschjnlijk niet ten onrechte, dat
zijn wederhelft hem met hoornen gekroond heeft ."
Meent de man nu dat hg hoornen draagt, in letterlgken zin, en bukt hij
daarom voor alles?
En wat voor iemand is die leste, die zjn ezelsooren niet bedekken wit?
Waarom noemt Huygens in vs . 250 bet haar bet naeste goed, dat de
moeder van de dochter kan erven?
Vs . 285 . Daer g11 j die clackten sent, staet v,or de S-hool gesckreven :
Leent daer de noutdr n maent, bout nimmer op van gkeren, Soo langder egeckers s+jn ;
Verwijs zegt :
bijbel ." Dus : staat voor de bjbel geschreven?
I

ft

,School

=

Dit gant natnnrlyk niet.
in .

Ook shit staat gesc1reven vanzelf bet idee bijbel

Ban voor de School ook beteekenen : ter leerin ; ?

Vs . 333 . Cost nook de nieuw-April sijn buer-maent Mey bewegen
De koeden
die ick corm staan ymmers so ter degen.
Waarom
doelt dit op 't vroegere begin van 't jaar met Paschen ? of gaat dit op de Paaschpronk, dat zelfs doze geen maand gedragen werd ?
I

nieuw-April

Vs . 342 .
't Zi/ men

?

't Zij men den Fransclaen pot, 't zij men de Szoeedscke

off 't

Engele geel,

mutsen

't Hollants Raw verkoos .
Waarom Engelsck geel en Hollandsck blauw?
of

Vs. 404 . De slechtste Joffer-sloor Die over straet-steep treedt, pronckt met
mijn nieuwe vonden, Verbijstert mijn gewaet .
Verwijs verklaart : verbijsteren = in buitensporigheid overtretfen . Buster =
I

I

buitensporig, en bet daarvan afgeleid ww . dus buitensporig maker ."
31aar buitensporig maken is no- niet hetzelfde als in buitensporigheid overtreffen ; ook is bet niet waarschijnl~k dat bet meisje haar eigen gewaad
buitensporig zou noemen .
Yerbijsteren komt o . a . voor in de beteekenis van of handig maken (vgl .
Oudemans) en zon men zoo niet gemakkelijk komen tot afsnoepen, wat ook
nu noch gebruikt wordt voor naiipen? Dit zou ook goed passen bij pronckt
met mijn nieuwe vonden .
Vs . 432 . 't Genuckelijck verwijt j Van eert is hout noch all. Dal naer den
Spraecken-toren Nogt tongeloose Vrouw van Vrouw en wiert geboren .]
Waar is over dit ,verwbt" lets to viuden en waarin zit dan eigeiilijk dat
„genucheljjcke"?
M. T.
I
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I
„Wien Neerlandsch bloed door de aders kruipt,
Die legge 't hoofd op zg ;
Die dut' de toekomst to gemoet
En droom zich vrij en blij ."
Zo parodieerde in 1818, in de dagen van de Grondwetsherziening,
Helvetius van den Berglt het Volkslied van 'Pollens, en kentekeude de
natie in het opschrift fan de Droomer . En met bitterheid klaagde en
inaalde hij ter zelfder tijd , in de satire Aclettienhonider(laclalenveerlig
„U, 't waren fiere Vrijheidszonen,
Die Nederlanders van voorheen,
Die volkenkeet'nen, vorstenkroonen
Verbraken met hun woord alleeu!
Wij teerden werk'loos op hun glorie,
Die onze Vrbheid had gevest . . . .
Een post op 't grootboek der historie
Is alles wat er ons van rest!"
Een dichter in de Belgische Muzenalmanak van 1829 had van Nederland gezongen 1 ) als #Het Paradijs der aarde" en ,,Is werelds bloem" ;
"ja", had hij uitgeroepen
,,Strhhl, Zon der Nederlanden!
In vollen middaggloor,
Schenk Neil aan alle stranden,
Licht alle volkren voor!"
Nog in 1836 had een redenaar zijn toeluisterende landgenoten aldus
toegesproken : #Gij, Zonen Nederlands ! Gij, burgers onder den evenaar
der Wijsheid!" 2)
A. J. ten Hagen Jzn., to Gorinchem . Het was om to zingen : de Jfuziek is er bij.
') tit een Leerrede van A. C. Carillon, bij het tweede eeuwfecat van de Hoge School to
Utrecht . - Sietaat in het Algem . Lellerl. Tidrchr . 1838, pag. 4.
1)

32

J . H . van den Bosch

In 1836 nog, - ma it de post van krietie'k was toen toch ontwakende . Oven begonnen open to gaan en werden uitgewreven . Zij
zagen dat hot naclit was in Nederland en er kwam een iunig verlangen
uaar inorgenfriste en eeu uieuwe dag .
,iZij lagehen," critiseerde Flelvetius van den Bergh in 1810 het
nationaliteitsgevoel van de toenmalige Nederlauders, ~,zij lagehen den
Lngelseliman nit, die zijne Koningin voor de schoonste vrouw der
wereld houdt ; maar is het stokpaardje van John Bull dan niet het
hunne gewordeii? Of wilt ge eene echte nationaliteit bewijzen nit onzinnige koflij-huispraat, en lict dito geschreeuw van sominige ouzer
dichters, redenaars en-dagbladschrijvers, die stoutweg durven beweren,
dat alles, wat groot en edel is, alleen in iVederland to huis behoort?
0, die ultra- neeu antinationale leugenaars! Ifet gezwets der vreeinden
noemen ze fanfarounades ; maar hun eigen gezwets inoet waarheid zijn!
Volgens hen, waakt eeu ajzondlerl-jke God over Nederland . Volgens
hen is * ederland het land van belofte, het best geregeerde, schoonste,
rijkste, vruclitbaarste, gezegendste en gelukkigste der aarde . Volgens
lien, brengt Nederland alleeu beroemde manneu on wonderwerken voort!
Volgens lien zijn de Nederlanders bij uitslztiting de dapperste soldaten ,
de ervarenste zeelieden, de diepriuuigste kooplieden en de braafste
burgers der gelieele wereld, die, in massa, het betere, uit(,elezen
gedeelte, den fatsoeulijkeu stand der groote maatschappij uitmaken,
terwijl al het overige canaille is ." 1)
Ten jaren later was hot altaus uit met de rationale zelfvergodiug
van hot tijdperk voor en iia 1830 .
Maar nacht was het gebleven . De criticus van 1840 dicht uu het
volkslied voor Jan do Dronier . Hoort, hoe in de brosjure Lan(lgenootea!
de Nederlanders van de aanstaande Nieuwe Grondwet, in datzelfde jaar
1818 worden gekastijd
,,Bekrompenheid, koelheid, onverschilligheid, waken het algeineen
karakter nit. Overal is, in plants van eenheid in denken en doers verbrokkeling en versnippering . leder leeft eenzelvig voort, zich opsluitend in zijn gezin . Geuerlei sympathie brengt de burgers tot elkaar .
De openbare mening slant alles neer wat zich gaat verheffen . than alle
grootinoedigheid is men vreewd . 13ewonderen, huldigen wat hulde verdient, - men kan niet, men wit niet . Die anders wit dan de grote
hoop eu haar toougevers, wordt verdaclit, gewantrouwd . Gecn wrijving,
') Lit Een liefile in Tesselschade 111, 1840, pag . 142-143, in het hoofdstukje over
Nationaliteit .
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gees vrije mededeling van gedaehte of mewing . Ilet wemelt van
dwingelandjes, en van spiounen wit Den Haag . Ook het yolk wit
afhhnkelik wezen ; het houdt van zijn boeien . Die de vrijheid liefheeft,
wordt gemeden als eeu melaatse, als eeu ondermijner van de staat .
Generlei algemeue belangstelling is er . Alen heeft alleen eigenbelang .
Wat geeft men om wetenschap, om kunst, om de handhaving van de
vaderlandse roem . \Vat zouden landgenoten ook vermbgen ! 0, hoe
loom en laugzaam klopt het hart van ons yolk, hoe zwaar ziju de oogleden! Gc(,n grote, algemene gedaehte sehijnt ineer to kunueu bezieleu . Geen leas, geen vaandel wit men . Het is alles, overal, sleur,
ellende, versterving, ondergang . ,Wij liggeu in de verachtelijkste baatzucht gedompeld, wij leiden liet onwaardigste plantenlcveu ." "Ziedaar
het Nederlandsehe yolk, van hetwelk de schimmen der vaderen met
een bangen zuclit den blik afwenden!"" r)
In dit gesehrift is missehieu onbiliikheid, - maar nacht wls het .
Daar ziju zo veel getuigenissen van .
Op die Vaderen was met ineer uadruk flog gewezen in de opwekkiug
Droomen ran eeuen Nederlaiuler (bij ]let Eeuwgetij van 15 Mei 1848) .
llucht, was de toon hier, slit ieders lens worden : u Viiulicamus kereditatem
patrum no8frorun2 : We vorderen d'erfenisse onzer vaderen terug !" 2)
Al die tien jaren door waren de Nederlanders herinnerd aan hun
Verleden en was hot hun its eeu dure verplichting voorgesteld zich
eenmaul, zich wu weer mannen van zo nobele afkomst to linen .
Ziehier een welsprekend woord, in MTaart 18,15 tot de Mannen van
de Beurs gericht, in 1lfaart 1815, toen in blei het voorstel tot Groudwetsherziening van Thorbecke met zijn acht medestanders in discussie
komen, en vallen zou :
uE('nmaal was er een tijd, dat er onder ons kracht en levee, en
lien ten gevolge ook welvaart en bloei gevonden werdeu . De Holiandsche
markt was toeu do wereldinarkt : hare uitspraken golden in die dageu
als wetten , hare behoeften wareu eischen, u,,en wanneer de Ilollandsche
negotie gesloten werdt en begon to mankeren, dan Teed en verkwijude
het geheele Christenrijk ."" Maar zoo er destijds levee en bedrijvigheid
in onzeu handel bestoud, het was een gevoig van den zin, die er in
de borst des handelaars woonde . Ook diuir was leveii en kracht ; en

~) Landgenooten!, bij Van Heyningen en Post Uiterweer to Utrecht ; gedateerd Leiden,
April 1848."
i) ,Present-afdruk" in de kolleksie Allerlei in het Legaat Potgieter op de Amsterdamse
Bieblicoteek . tit welk Tjdschrift, wit welke Krant?

vi
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hetzij Oranje, hetzij de Staten pet wachtwoord ware, voor pet Vaderland klopte die borst bovenal ." Maar waar is onze zeventiende-eeuwse
grootheid?! ~, De huidige toestand is treurig en bedroevend maar hij zal
ook duurzaam wezen, ja, kan pet zijn, nog verergeren, zoo laug Gij,
Mannen van de Beurs, niet met U zelven in het gerigt treedt, de
wooden peilt, waaraan Gij lijdt, en die artsenij aanwendt, die alleen U
redden kan . 1)e kanker die U verteert, ziet toe, het is uwe onverschilligheid, liet is uwe laauwheid, ]let is uwe menschenvrees, pet is
uw nederknielen voor de goden van den dag, die Gij meer vercert dan
Vaderland en Oranje, pet is uwe kortzigtigheid en bekrompen blik, die
niet inziet, dat Gij door lijdelijk stil to zitten en to zwijgen in plaatse
van to handelen en to spreken, uoodwendig verloren inoet gaan in den
uaderenden storm . Het ziju harde woorden, Mannen van de Beurs!
maar pet is de taal der waarheid, die ik tot U rigt . Waar pet regtstreeks uwe bijzoudere belangen, uw tijdelijk voordeel gold, zijt Gij
openlijk daarvoor opgetrcden, en hebt met klein van woordeu aan uwe
vertegenwoordiging en aan de Kroou (lie belangen weten voor to dragen . ')
Nu echter, waar pet oueindig hooger en gewigtiger belangen geldt,
waar de rust, het welziju, ja pet voortdurcnd bestaan van 'Nederland ill
de weegschaal liggeu, nu bewaart Gij bet stilzwijgen en laadt daardoor
]let verwijt op U, alsof deze belangen U onverschillig zijn, en Gij
den dag van morgen niet telt ." Aldus eiudigde deze woordvoerder :
#Wilt Gij blijven, wat Gij nu zijt, noch koud noch warm, Laodiceers,
zonder geest of leven : dan, Manneu van de Beurs ! dan liever dammen en sluizen opengezet, de dijkeu doorgestoken , de zeegaten versperd, dit schoone land weder aan de baren prijsgegeven : dan liever een
haastigen dood, eenen spoedigen val : Gij zijt geen langer leven waard !" 2 )
Het was in 't zelfde jaar 1815 dat Engelen in zijn gedicht Slaafshervormen de XVIl e eeuw aan de natie als toonbeeld van wat wij zijn
konden, voor ogen stelde en betoogde dat geen staatshervorming, geen
grondwetsherziening paten zou : de natie herzie ziclizelve, zelf eerst
n-i~rde zij weer vat zij geweest is ! 3)
!) In November en Desember 1844 was het tarief van in-, uit- en doorvoer in de Tweede
Kamer in behandeliug geweest . Veel meer dan de hele Grondwetsherziening wekte toen deze
haudelsaangelegenheid de belangstelling van 't publiek .
Meer dan 100 petitien van handelaars en fabrikanten, ouderscheidene artikelen in bet Ilan deleblad, de Nieuwe Rotlerdamsche
Courant en versebeidene geschrifteu" bewczen (lit . Zie De Bosch Kemper, Nederland na
1830, IV, 475 .
') Jan den Handel. 3faart 1845 . Vlagschrift (prUs 10 cents) bq Schooneveld en Z . to
Amsterdam .
3 ) Zie Polgicters beoordeling, to vinden in Krilische Slndien Ii .
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Vele geesten waren vervuld van heirnwee naar het grootse Verleden .
't nleest de dichters .

Luister naar Heije in Dageraard aan Zee (184,3)

0 ! als ik ron(ldwaal aan uw eenzaam strand
Het oog gevest op 't ledig ruim der zee,
Waar slechts een enkle visschersboot, in stee
Der wolk van schepen met uw jeugd bemand,
't Verschiet bepaalt, en ik, met lnistrend oor,
In plaats van grof geschnt of zegekreet,
Of der matrozen wild en vrolijk koor,
't Eentoonig brullen van de golven hoor, Dan vaart een rilling door mijn leeii ; en wreed
En schamper klinkt uit den verbolgen vloed
Een stem vol toorn en hoon my to gemoet ;
Een stemme die mij maant in forsche taal
Aan tijden, toen bet verste land uw vlag,
Hoog boven alien, vroljk wappren zag,
En voor den staf van Hollands Aduiiraal
Zich nederboog met vi-ceze en diep ontzag! 1)
En

met die Vadereu en de Ziel van Oud-llollaud klaagde llecker ,

in 1844, in de Nienroe Jlippolcreenontzwavelirlg is ook hun taal, de klstuk
van die Ziel verdwenen
Taal, schat van Vondel, van Antonides en Hooft,
Taal, die in 't harte grijpt, die harten zalft en stooft,
En met den dander kraakt, of ruischt met lenteluchtjens,
In 't wapen optreedt, of in liefde en minnezuchtjens
Vertederd wegsmelt, taal, waar in de hemelgloed
En zonneklaarheid van hun dichterlijk gemoed
Zich openbaarde, zich weerspiegelde, als ze zongen :
Gij daauwde als honigzeem van hun bezielde tongen,
En vloeide in aller harten over, als hun luit
Den zoeten hemelval van nachtegalenfluit
Hcrhaalde ; - maar, heiaas! de morgenlandsehe weelde,
De zuideradem die door ieder sylbe speelde
En ruischte door de taal, is door een kerkhoflucht
Vervangen, die haar door 't geraamte piept en zucht.
De ziel en 't leven is verdwenen nit haar aderen,
Verdwenen voor altoos ; zj stierf met onze Vaderen . 2 )
') In de Nederland :che Mazenalmanak, png. 23 .
') Op bet slot van de Nieuwe Ilippokreen-Ontzwaveling in Quo: Ego! - Over Hecker zie
Taal en Lelferen 1894, png . 133-135.
Gelukkig, prof. llecker leeft noch : ik meende een ogenblik dat by overleden was .

36

J . 11 . van den BOsch

Ilet is niet de bedoeling our met deze documeutjes to bewijzen, dat
ous yolk toenmaals die snerpende satire en die liarde krietiek verdieude, - het is etrkel our to doen zien , hoe tien jaren lang tot de
natie gesproken is en hoe er toen, in die nacht, voor sommigen een
lieht is geweest, als con poolster, een bezielende gedaclrte in sommigen,
in de dodigheid eeu kiem van wedergeboorte . Een alien verwarmende
zon is dit licht niet geweest, deze gedachte geeu struming, inaar daar
waren mannen die, met hoog Iedealisme en een vurig Geloof in de
voortreffelikheid van de Hollaudse aard, de toclit naar de Ilerboren
Grootheid voor inogdlik hielden .
't Is Potgieter die onder burr do eerste geweest is - ja Icij is de
verpersoonliking van dezo bezieling en dit Geloof geweest . Ook hij
heeft gekastijd Gekastijd in De Stilstaan(Pre, in 1845, toen de "Jan
Salies" onverschillig bleven bij 't voorstel van de negen mauuen ; gekastijd in 1815 de lamzalige Ainsterdammers, ziju stadgenoten, in
't Lied van de Nieuwe I3eure .') Maar upgewekt, meer dan gekastijd!
0, wat con heerlike vriend is lrij voor zijn yolk geweest . \Vat heeft
die humaanste man die ooit onder ous geleefd heeft, fret mug geweten
dat Icij alleen opvoeden kau, die gelooft dat de zin voor waarheid, de
kracht tot list goede, de list aan schoonlreid in de menselr is, die
spreekt tut, in naam vuu dat Betere Ik . \laar welende dat opwckkeu
vruchtcloos zijn zal, zo daar geeu w%g en dual wordt geweten, zo
geen Iedeaal en geen Geloof' in de harten gewekt wordt - heeft hij
heerliker dan iemand voor of na hem, de Zeventiende Eeuw ontvouwd
in tafereel aan tafereel, - hot Iedeaal en de Waarborg .
Slaat up, die ouschatbare Proza-bundel 1837-181 :5! Van 1S-11 is
daar Het I?Uks-museum to Amsterdam - een stuk, zclf eeu schilderijenmuzeum, dat het eerste aanvult . Ik moet do aanlref (hier wel fret
reehte woord !) in frisse herinuering brengen
"Er was eeu tijd, waariu de weegschaal der volkereu van Europa door
hare vorsten niet ter hand werd genomen, of de hollaudsclre maagd, aan
lrunue zijde op hot regtsgestoelte gezeten, wierp er mede haar oorlogszwaard of Karen olijftak in en deed door deze bijwijlen den evenaar overbelleu ; gij, (lie (lit leest, a18 ik die het schrijf, wij wares ergefuigeuvan,
hoe z , vovr luttel jareu, met hare part voor de vijfechaar gedaagd, rounie
onloing ram wie haare gelijken, hare mindereu zUn geweest . - Er was eeu

tijd, dat de hollandselre vlag werd begroet als de meesteresse der zee,
') De Slilsfaanders
cok to vindcu in

en Een Wonder is de Nienwe Benrs", beide in de Gids
Pen bundel Gedichten en Liederen van E . J . Potgieter .

van 1845,
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waar ook ochtend- of middag- of avondlicht de oceanelr van beide wereldhalfronden verguldde ; een tijd, waarin hare vlootvoogden den bezem op
den mast mo;ten voeren, dewi,jl zij, naar de krachtige uitdrukking
dier dagen, de zee hadden schoongeveegd van gespuis ; - in eerie der
joagete vergaderingen Runner &ielmogenden, hebben. weleprekende <etenainen
de roemlooze reele van Tzzumrrat beklaagd. - . Er was een tijd, waarin de
hollandsehe handel den moed had, de boeijeu to verbreken, liem door
den belreerscher der beide Iudien aangelegd, ell, stouter nog, de ongenade van 's aardrijks uithoekeu braveerde, om eeuen doortogt to vinden, ,door natuur outzegd" ; een tijd, waarin de wiuzucht een' adelbrief verwierf, door hare verzustering met de wetenschap : - stel u
voor, God verhoede, dat ]let ooit gebeure ! - stel u voor, dat Java
ons niet lamer zijne schatten in den sclroot stortte, en zeg mij,
werzcaarie de rlienstlyare vloot der Jlandel-1laatschappij dan hare zeilen
Iu7echen zon ; waar de ozzderuezningslust lzarer reeders, in Noord- rf in 7,uiddnzerika, betrekkingen heefl iiangehouden ; waar men zich onzer in China
nog herinnert ; wie ons in Auetralic keel? - Er was een tijd, dat
Elolland naar kennis dorstte, kennis waardeerde, kennis liefhad, en in
menig vak van studie de vraagbaak der beschaafde wereld werd, waarin het de beoefenaren der wetenschap huldigde, zonder aanzien des
persoons, - blond van lokken of grijs van haren, - landzaat, en
dus bet voorwerp van zijnen regtmatigen trots, of balling, en dus ]let
voorwerp van zijneu edelaardiger cerbied, - handhaver van bet nude, en
daardoor waclrter bij den reeds verworvenen schat, of kampvechter voor
het nieuwe, en daardoor borg voor zijn decl in de aanstaande verovering ; - thans, o het zij verre van mij, oningewijde in haren ternpel,
uitspraak to doers, als de blinde over de kleuren! maar leen den twist
barer priesteren hot oor, en loochen, zoo gij kunt, het vermoeden, dat
de o(f?eranden, in de dagen, die wij leleven , to onzent op hare allaren gebragt, met lnllel nilzonderingen, ec/zaarech en schraal z n , - echraal en
eckaarsch lot verklarens, tot weltigens toe der onverschilligheid, waarrnede
de nabuur den ijlen rook ziet opgaan . - Er was een tijd, waarin het
door zijn beleid geeerbiedigde , om zijn goud beuijde . ell voor zijne kennis
gevierde Holland door deze driedubbele kroon de rozen der kunst vlechten
rnogt ; waarin het gehoor voor muzijk, waarin het zin voor poezij had,
en zich in beider liefelijke bloeserns verlustigde ; rnaar Europa's bewoudering wegdroeg door zijne schilderschool, de oorspronkelijke, met zijnen
strijd voor de vrijheid geboren, en die de helden van deze heeft veraanschouwelijkt en vereeuwigd ; eene eerzuil, door dat geslacht zich zelf
gesticht ; - eerie eerzuil, welker meesterstukken we ten minste niet zlle
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voor het goud des vreemdcliugs veil hadden, - hoe onverschillig onze
achttiende eeuw de ualatenschap bewaarde, die, in welsprekend zwijgen,
het vonnis der erfgeuamen wees ; tot welk eene hoogte, in den aanvang
der negentiende eeuw, de druk des geteisterden yolks stijgen moat : eene eerzuil, voor welker Iuister Art one past let hoofd neder le bnigen van
ecleaamte, ale zij al de gaven, al de krachten, al de deugdeu van let
voorgeslacl t , ale een epiegel weerkaalet, tot we, vaelende wat we eene geweest zijn, en wal we werden, one aangorden
En dan laat hij zien, hoe in de schilderijen van bet Trippeuhuis, het
toen schaudelik verwaarloosde Rijksmuzeum, die glorie-eeuw, haar mannen
en vrouwen, bar helden en kunstenaars en vernuften, haar vorsten en
haar grote en kleine burgers, - Dog als in levende lijve voor de ('Wen
van het yolk en zijn regeerders staat en tot ban spreekt . Klaagt Diet
volk, dat de task to zwaar is, inaar ziet en verstaat . En nieuwe taferelen voegt hij zelf daaraan toe . Ilet is ~,om to beschamen, maar ook
oni to bezielen ." re bezielen, "naar het voorbeeld des voorgeslachts,"
tot ~,ontwikkeling aller gaven en krachten ten beste des algeineens, eeu heiligeu plicht . "
Zu, heeft Potgieter alleen kunnen spreken . De gedachte van wedergeboorte, eon zeventiende-eeuwse Renaissance, is biezouder zJu gedachte,
ja zijn eigendom geweest . De natie wakker to makeu, tot inkeer en
zelfkrictiek, tot zelfkennis eu betamelik zelfvertrouwen to brengen, had
hij zich tot ziju levenstaak gesteld . Dat was al, toen, in 1837, de
Gids werd opgericbt . Weinig of helemaal Diet liet de Gide zich die
eerste wren met de polietiek in . Ilet Tijdschrift was eer konservatief
dan vooruitstrevend . filet zou geestelik ]even wekken en vooral voor
een hogere litteraire kunst ruimte helpen ma ken . Maar dit was, al
stood bet Diet met zoveel woorden in het Prospektus, de formule, de
formule van Potgieter en Bakhuizeu van den Brink : wij moeten ophouden met de vreemden na to volgen, 't zij Engelseu, 't zij Fransen,
wij moeten oorspronkelik worden ; maar oorspronkelik worden ie : nationaal worden ; hoe worden wij uationaal? Wij moeten ons spiegelen aan
de zeventiende eeuw, dil rin onze voorbeelden zoeken, daar schoolgaan,
van die school uitgaan . Van Bakhuizen dateert de betere studie van
die tijd, zie zijn geschrift Vondel met Roekam en Rommelpot, uit de
Gide van 1837 . Zij beiden hebben de Litteratuur van die tijd gekend
en genoten, als dunkt me haast niemaud ooit weer gedaan heeft . En beide
zijn ze onvermoeid werkzaam geweest om de talcnten er van to doordringen : l.cort bet yolk ziju vhderen kenuen ! Het is bekend hoe de
Historiese Roman en het Dichterlik Verhaal toen tot de ineest beoefende
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litterairiese genres hebben behoord . 11laar liefst putte men zijn stof uit
de Middeleeuwen en in den Vreeinde . Leest nu Bakhuizens beoordeling
van Van Lenneps Ross van .Dekanta (Girls 1837) . Hij zou het , tot ecn
voorsehrift van den historischen Roman wenschen to maken, dat hij
iiationaal zij" : ,Zoo de historische roman uit de vaderlandsliefde van
den schrijver moot uitgaan ell tot de vaderlandslicfde van den lezer
spreken moet, ziju dan uiet zulke tijdvakken vooral to verkiezen waarin
de aard der natie sprekend uitkomt, die op zijne vorming gewigtigen
invloed hebben?" : ~~Alaar welke belangstelling kunnen do daden van
graaf Willeni den 1VII bij Ilollanders, Utrechtenaars of Friezen meer
opwekken ?" : ,, W1'aaroin zoeken wij ]let ridderlijke in maze geschiedenis ?" : ~,Ons vaderland moge al geene riddertijden gemist hebben , hot
Iieeft er alle herinneringen van verloren ; en de Watergeus op de Zuiderzee, de wereldontdekker op den Oceaan, de burgerlijke staatsman,
die Enropa's vrcde of oorlog in den zak draagt, vindt racer rationale
belaugstclling, dan de volmaaktste ridder of het schitterendst tournooi" :
,, \1Tanneer nu, voordat doze stof naar verdienste is uitgeput, wij onze
romanschrijvers naar riddertijden en ridderfeesten zien grijpen," - dfiu,
vreest hij , "vleien zij het publiek ten koste banner oorsproukelijkheid
door eene navolgiug van Scott en de Fransche Romanciers ." En dan
maakt 13akhuizen zich dh rover verdrietig, dat de persoon in de roman
in wie men no- de ineeste Hollandse karakter-eigenaardigheden verenigd
vindt, de persooii namelik van de Tlaarlemse marktschrijvcr Claes Gerritsz,
bij van Lennep een kariekatuur is dat al onze goeie kwalieteiteu halfbelachelik of tot ondeugd overdreven to zien geeft, en niet finders :
"zijne hardnekkige, koele, bijna verveleude gehechtheid aan zijne privilegien, zijne burgerlijke trotsehheid, zijne handhaving van het gczag
zijner stad, zijn afkeer van een uitheemsch bestuur, zijne zuiuigheid
en de onwrikbare getrouwheid aan zijn ainbt, - ziedaar de kiemen
van het hollandsch karakter" : ~,het doet ons nationaal gevoel Teed,
wanneer men ziet, dat de verdichtirg die karaktertrekken in een valsch
daglicht plaatst ."
l3redcr liet hij zich over de eis van nationaal zijn uit in het stuk
over Potgieters 1 dekea . van. Bonlekoe, Girls 18-1,1 . De eis was hung :
,,Zal er," sehreef hij, , eene nationale poezij, in den volstrekten zin
des woords, mogelijk ziju of worden, wij eischen van hem, die zich
aan hare beoefening toewijdt, behalve al die eigenschappen, zouder welke
niemand dichter is, liefde voor, en diou ten gevolge naauwkeurig onderzoek van den tijd, waarop ooze untie het grootst en het krachtigst
was ; vergelijking der geschiedenis met de letterkunde dier dagen,
-I
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scherpe kritiek then ten gevolge van het eigenlijk nationale in beide,
van de oorzaken, welke beider ontwikkeliug hebben belemmerd en
gestuit - en dan mope de genius der kunst hem bijstaan, om nit ]let
gevondene eclit oorspronkelijke in oorspronkelijke vormen eeu oorspronkelijk kunstwerk to leveren :" "alleen huigs dozen weg . zal de dusgenaamde Romantiek hare bestemming bereiken, zal zij, hetgeen de
zenuw van haar bestaau moot wezen, nit nationale behoefte ontstiihn,
nationale behoefte bevredigen ."
Het is Bakhuizen in doze en andere krietieken ox de knnst to (bell,
diet om de wederggeboorte van 't yolk . De tendons is bepaald artistieklitterairies. Dit komt ook vooral nit in do resensie van DZeijers Dich terlijk Verhaal De Boekanier (Girds 1Sti0) : Dit, verklaart hij, is ]let
vooroordeel, dat door hem ell ]let Tijdschrift altijd bestreden is : abet
vooroordeel, dat de kunst zelve geene volstrekte waarde heeft, maar
slechts cene betrekkelijke voor zooverre zij de genoegens van hot gezellig
verkeer ten dienste staat ." De kunst is niet om in de gewone zin to
amuzeren . De kunstenaars moeten "den hoogeren geest, die ook door
de kunst de opvoeding van menschen en nation ell menschheid voltooit,
tot tolken verstrekken ." Zo ~,karr eene natie nog door de kunst leven ;
zij kan hare ziel, hare kracht, haar roem zijn, wanneer de schepter in
de hand verbroken is, wanneer haar standaard nedergeworpen ligt ."
Zeer zeker staat dit Tedeaal van kunstbeoefening in 't nauwste verband
met do gedachte van Nationale wedergeboorte . In diezelfde krietiek
spreekt hij 't nit, dat de poezie "eon der kraclrtigste hefboomen blijft,
om tot nationale goedheid en grootheid hot volk to verheffen ." Fn
dan : hoe zulleu wij grote kunst ook weer krijgen? Er is maar eon
antwoord bij Bakhuizen : l)e kunst moot uit de volksaard en -aanleg
en nit het vaderlands milieu geboren worden . Ook naar aauleiding van
de onnationale Boekanier luidt het weer : ~,Geef oils ooze zeevaarders en
niet die van Cooper ; onze burgerlijke staatslieden, en geene kweekelingen vau Florentijnsclre diplomatic! Eeu avonturier, die schatten en
Rijken verwint ; eon burgerjongen, die zeeeu beheerseht en vorsten to
groot is ; ecrr held, die duizend dooden getrotseerd heeft, maar voor
God de knieen buigt als eon kind ; eon koopman, die zijn vaderland
moor diensten bewijst met hot -vuile metaal," dan Frankrijks eerste
coundtable bet zijue met den degen ; die zuinig en eenvoudig is en
toch door 's noodlots beschikking ondergaat en groot is in zijn ondergang" : ~,Dieliters en Romanschrijvers, bij Ironderdtallen hebt gij dezulken
in ooze geschiedenis!" Holland en do Hollanders moeteu hot onderwerp
van de Poezie worden : nBij de geestdrift, die orrze oude schilders be-
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zielde, Bakhuizen om in een ranke boot zich aan de *cede der elementen
to vertrouwen, wanneer de storm op het hevigst was, ten einde den
indruk der wolken in floers, der baren in hare gramsehap op zijn onstcrfclijk doek over to brengen ; Van de Veide om met dubbel lijfsgevaar aan zee en kogels zieh blootstellende, en tussclien de krakende
wrakken en elkander verpletterende zeekasteelen heengevaren, het schoone
tafereel voor to stellen van dien strijd, waarin Hollands vlag uit de
mist van kruid en rookdamp vrij en ongedeerd als meesteresse der zee
over de doornagelde schepen henenwoei, - hoe zeer bleven bij die geestdrift onze Dichters ten achtereu !" : Zo zij al niet ter zee behoeven to
gaan varen, zij zullen, , zoo bij hen de kunst meer geldt dan gemak
en belang, diulr huune voorwerpen ten minste kiezen, waar de natuur,
de nationaliteit, de oude volksrocin en de taal zelve de bondgenooten
van huune kunst ziju" : Heeft het de schijn alsof Bakhuizens vermanen
en leren enkel de stof geldt, - het is zeker dat ook hij uit de studie
van deze stof en uit ]let genieteu van deze vaderlandse kuust een bezieling tot zelfvertrouwen en edele eerzueht verwacht . 1 )
Ouk 4a
.
Maar bij Potgieter de compagnon werkt de hogere verwachting sterker . Ook voor Potgieter is de kunst ids heel hoogs . Studeert
(als, u onderwijzers, uw verdoemelik Hoofdeksamen, u tijd overlaat tot
edeler oefening), studeert zijn . ritische Sturlii'i,! In die huge kunst
moet Nederland hung staan, gelijk met de eerste natien als vroeger .
Onze kunsteltaars moeten zich stellen, het verste iedeaal! Dfaar diep in
hem is het niet liet artistiek-litterairiese, als bij Bakhuizen, dat hem
drijft, maar een ethic* iedeaal . Hij heeft de natie zo zielslief. De natie
moot weer -root warden, in vrijheid eu blijheid moet ziju yolk weer
levee, ]let moot Nederland weer guid gain . En dit kin niet, als het
yolk niet weer good wordt . Ilet is vervallen van de oude zedeu en
daartoe moet ]let weer terug. In het Prospektus van de Gidd staat
het alweer niet, lunar hot is zeker, dat Potgieter toen al geweteu
heeft wat hij wilde . Bakhuizen ook ging het Lied, het volkslied,
door 't yolk gekend en gezongen, ter harte (zie de bespreking van de
Liedekeus van Bwileloe), maar deze zelfde belaugstelling is bij Potgieter
vooral opmerkelik : hij wou weer zingeu horen, hij won de zielen weer
') llusken lluet in Personen en Onderwerpen, pag . 91 schijnt to twijfelen aan Bakhuizens
anteurschap, van de resensie van de Boekanier . Nuar miju mening is die twijfel weinig gegrond : Potgieter neemt bet stuk op in de 1ijst van Bakhuizens werken, pag . 416, deel IV
van do Strulien en Schelsen door R . C. Bakhuizen van den Brink (maar zie de noot) . Ook
(mauir mogelik naar Polgieters lijst) in bet Register op de Gidd I, 41, is bet aan hem toegeschreven . Dlaar bet zijn ook Bakhuizens dictie en deukbeelden .
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tot zingen gestemd weten . zoals ze 't eenmaa't geweest waren . In
1837 (Girls) zei hij zijn meniug over het nieuw uitgekomen bundeltje
gezelschapsliederen Add-1lollandsche Thhalia . IIier is een enkele plaats
daaruit ; natuurlik zet hij tegenover deze Thalia vol saaiheid en misplaatste kiesheid bet Oud-IIolland sche Liedeboeck, bet Mopsje : "Een
yolk, dat den eersten Monarch van Europa overwonnen, dat in andere
werelddeelen honderd malen meer gronds veroverd had dan zijne geboorteplek besloeg ; een yolk, dat vrijheid, verdraagzaamheid, verlichting lief
had, ]let rijkste, het nijverste, bet braafste van alle, bestorrd uit burgers,
die naar geene verblueming van het natuurlijke streefden, zij bonden psalmen
en bruiloftszangen iu eenen band , - zulk een exeinplaar ligt v6or ons zij waren sentimenteel, noch roinantisch ; zij waren nienschen, jeugdige,
da .rtele, krachtvolle, heerlijke menscheu . Tans vraagt niemand meer
van dezen of generr hunner naneven : ~, hceft hij geraasd of moet hij nog
ra.zen?" - wij ziju jong, zonder jeugd ; men heeft geen boeltje ineer,
pezzl-eelre on a zone niatlresse ; zoo gij niet ingewijd zijt in de taal onzer
dagen, zult gij wauen, dat er echtbreuk, noch overspel meer wider ons
gepleegd wordt, ik hoorde die woorden nooit in fatsoenlijk gezelschap!
Eene Tesselsehade las weleer een minuedicht van Ilooft, zeide een verhaal
van Cats op, lachte om eene klucht van Bredero, kweelde misschien
een lied van Starter : hare nanicht zoude u voor een' bedorven' mensch
houden, indien gij die stukken fraai durfdet viuden! En toch leert
men haar een Waltzer dansen, en toch voert men haar naar Robert be
Diable inede, en toch heeft zij de AU- van Rousseau of den Don. luau
van Byron verslonden . 0 ooze zeden ziju onberispelijk, rnijn Lezer! wie
zoude bij ons aan wit gepleist'.rde graven durven denken? `'nij ziju de
apen der de'scente Franschen geworden ." En dairdoor is het dat wij
geen echt volkslied meer hebben . Wij ziju geeu mensen meer, - jeugdige,
dartele, krachtvolle, heerlike rnensen ! Eerst moeten wij weer jong en
natuurlik worden, en de Poezie van bet Leven zal dan weer komen .
Err Allengs gaat Potgieter het Zedelik Tedeaal meer bezielen . Toerr de
Compagnon in 1840 (Girls) Potgieters Almanak Tes,elechade beoordeelde,
toen rnaaktc hij opmerkzaain : "op iets eigenaardigs, dat zich in de
strekking van Potgit:ter hoe langer hoe meer openbaart ; eene zedelijke
strekking . Gij vindt immers niet bij hem eeue aanprijzing van die
regelmatigheid, die bescheidenheid, (lie spaarzaamheid, die ooze tegenwoordige maatschappij zoo gaarne tot kardinaaldeugden verheffen wilde ;
neen, gij vindt eerder bij hem een levendig gevoel van den kanker, die
aan onze maatschappij knaa ;t, ondanks al het schoone vernis, waarmede
wij haar bedekken ; van die eerzueht, om den rang ; van die geldzucht,
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om den wille van den rijkdom ; van die onderworpenlleid, oin den wille
van bet gemak ; van die stijve deftigheid, die voor degelijkheid gelden
wil, en zoo vele zonden bedekt . Hij wil zedelijkheid, op algemeene outwikkeling, op beproefdeu wil, gegrondvest ; de zedelijkheid ouzer vaderen,
die braaf waken, en bet wilden, toen zij stork waren ; niet de zedeliJkheid van onze dagen, die ons braaf Pouden, en bet mbcteu, nu wij
innerlijk zwuk zijn ." Vooral sinds 1841 was er bij ons yolk een algemeen gevoel van malaise . Ellendig was de staat van onze finantien .
De grondwet was herzien (18410) en de Koning, wie men in zijn wrevelig
ougeluksgevoel al bet kwaad had toegeschreven, had afstand gedaau,
maar de regeriu ; was de zwakheid en de flauwheid zelve gebleven . De
opposietsie nam toe . maar yolk noch vertegenwoordiging was tot daden
in staat . Er was een zedelijke malaise . 1) Hoe kon Potgieter, die zijn
yolk zo lief had, in de hoge sferen van de kuust blijven? Maar een
politicus (al voelde hij ook de polietieke kwestie) was hij niet en, hij
zag - verder zou ik niet willen zeggen, - maar hij voelde dieper
dan de meeste politici . Wat de natie gegeven moest worden, dat
was een Voorbeeld en een Iedeaal : bet Voorbeeld van hun vaderen uit
wie ze gesproten wareci en die bun ledeaal . Bij hem loste alles zich
op in een Zedelike kwestie . Tn al dat prediken van bet Verledeu de
volgende tien jaren door, is de weerklank van z Jn stem .

De stukken van de Proza-buiidel 1837-181 .5 zijn (laarin niet toevallig bij elkaar gekomen . Men zou er, ruim opgevat, de andere naam
van "Potgieter eu zijn, folk" aan kuunen ;.,revel . In zijn betrekking
tot de natie kan men hem nergens zo gehcel uit leren kenuen . Er
aan toevoegen kuunen we, met een aantal Gediehten, eukele van de
Krit2.vehe Studie'n en eeu paar stukkeu van de Schetven en Verlialeu .
Maar wij houdeu ons nu hoofdzakelik aan de bundel Proza .
Wat voor alles herleven moet, dat is de Handel! Zie de paar laatste
bladzijen van hot gehele book : Van de Poezie in een Oost-Indievaarder 2 ) : Aen Oost-lndievaarder op de kust is een belangrijk nieuws ;
want aan honderd derzulken hangt bet lot van duizenden en tienduizeuden, hangt schier bet lot van ons yolk ." En als er een langer uitblijft dan verwacht mag worden - ~,welk Teed berokkent het . Het
onthoudt, - zie eons . hoe aller belaugen zaamgesehakeld zijn in ons
')

Voor de toestanden toen en later zie J. De Bosch Kempers Geschiedeui.e van Nederland

na 1830, deel III, IV en V.
∎) In Hanna, peg. 465-466 .
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burgerlijk landje! - het onthoudt zoo vele handen der smalle gemeente
dageu Lang werk, aan zoo vele monden dagen lang brood! Het schijut
eene streep to zullen maken door de rekening vau de werf, waarop het
zou ziju gekalefaterd, - het dreigt eene winstderving to worden voor
inakelaars en koopliedeu, die de carga reeds opsomden, ieder voor zich
een. zuoveelste . Ilet jaagt de vreeze voor een aanzieulijk verlies in het
hart der verzekeraars, onder welke er ziju, wier evenaar wankel genoeg
staat zonder dit gewigt in de kwade schaal, - en liet is een doors
in bet vleesch der directeuren van de Nederlandsche Haudel-Alaatschappij,
wier raining er door gestoord, wier sclrikking er door belemmerd wordt .
W e ziju er flog niet! Ilet ontrust tot de ministers van kolonien en
van financien, tot de hoogste ainbtenaren der kroon toe ; want wie
hunner mag ouverschillig zijn voor iets dat op de kaai, in bet dok,
aan de beurs, schrik en angst verspreidt? Den kouing der Nederlanden,
zou ik sclrier durven zeggen, gnat het lot van zulk eeu' bodem ter
harte! Want de wortels der eeuwenheugeude eikcn, waaruit hij is opgebouwd, schaduwden, door hun omgrijpen en uitschieten, in de wouden
en op het gebergte, slechts flaauwelijk de duizende slagaderen des rnaatschappelijken leveus af, waarmec het in aanraking kwam, waarin het
greep, toen bet op het Y vlagge en wirnpels zwierde, - luister onzer
haudelsvloot, als bet was! - (lie bet zal kwetsen en stremmeu, wanneer het nooit nit den schoot der wateren wear opdaagt, - beladen
als het werd met de weelde uit het Oost!"
Indien onze Handel nu zo jamrnerlik aan lager wal is geraakt, wi3rdoor is het? Het mag nit meer dan eene oorzaak to verklaren zijn,
maar het is in de eerste plaats to wijtcn aan de Hollairdse koopman
zelf, die de begiuseleu van zijn voorvaderen heeft lateu varen, die zich
hun leeemybeschouu}ivg heeft laten ontzinken, die ontaard is . In .De
Zuslers 1 ) wordt eeu vergadering van kooplieden geschilderd : bet is een
hoop mensen zonder ziel eri karakter, saai en lijdelik : een vergadering
zonder willen en handelen ; de schilder Warner denkt er bij aan de
bijeenkomsten van de oude gildebroeders, aan de onverzetbare hoofden
op de oude regentenstukken. Eu lees in 't In maar een pennelikker 2)
van zijn iedeahl van de llandelsman . Daar is geeu lust in het levee,
geen cooed en geeu kracht meer . ',Wat is er geworden," klaagt hij 3 )
"van de zuclit tot reizen, die weleer een eigenaardig hollandsche
karaktertrek plagt to zijn? Lust ter koopvaardij to varen, bij den
minderen stand, - lust, ontdekkingstogten to ondernemen, bij onze
')

Pag. 138-140.

s) Pag. 268, ondernan 269 .

3 ) In 't zclfde stuk pag. 292-294 .
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rijke kooplieden, - lust, het land der zon to bezoeken, bij de zonen
der kunst, - lust, eenigen tijd ann do beroemdste hoogeseholen in
den vreemde to verwijleu, bij ooze geleerden, - lust, tusscheu do
bouwvallen van oud-Rome om to dolen, bij ouze patriciers - lust in
6En woord, andere landen to zien, andere volken to leeren kennen,
anderen tongval to hooren, andere zeden gale to slaan, - lust, den
kring zijner denkbeelden to verruimen, de sour zijner kennis to vermeerderen, het gevoel to verfijnen, den smaak to vormen, - lust, door
wrijving to streven naar licht, hoe is die uitgedoofd eu verflasuwd!
Roem zoo hoog gij wilt, de versuelde gemeenschap tusscheu, de vlug
verhreide berigten van de afgelegeuste deelen der aarde ; - ,met eigen
oogen zien," zeiden onze vaderen, ~,gaat voor alles,"" - en beweerden
]let to regt . Wat hebben wij bij het stilzitten van lateren tijd gewonnen, dan eenzijdige lofspraken op ons yolk, ooze instellingen, onze
deugden, - zonderling afstekeude bij de onpartijdigheid, waarmede
men in de zeventiende eeuw in Nederland do verdiensten van vreemdeliiigen erkende en buldigde . Beweer, dat de algemeene studie van
taleu, dat de ouvermoeibare drukpers, alles wat wetcnschap of kunst, bij
de afgelegenste volken merkwaardigs opleveren, tot u hrengt, zoodra het
in het oosten of westen het licht ziet : ~,, Vreemde oogen makes menschen,"" zeiden onze vaderen, en de uitslag bewees, hoe juist ze hadden
gezicn . Ilet is of men schroomt, onze jongelieden den toets to does
doorstaan, waarop ]let verkeer met verre vreemden hunne zeden stellen
zoude . Waarlijk, de moed van bet voorgeslacht, de jeugd aan die
vuur- en waterproef to onderwerpeu, pleit voor de beginselen, welke
zij deze inscherpte," voor ',de leveusbeschouwing, die het vroede en
het kloeke in haar karakter zoo vroeg had ontwikkcld ."
Diaar wij kh nen herleven!
IPie er voor vreeze, ik ducht gees oogenblik, dat ouze jeugd ontaard zoude btijken, al .r haar de middelen ter ontwikkelivg niet faaldeu, zonder hare schuld en tegen hares wwsch ."

Waardoor ontbreken deze? Potgieter antwoordt met to wijzen op Eugeland . Wat geeft Engelands handel het overwicht op die van alle
overige volken? Niet dit en niet diet
Dlaar dit : Engelands handel
heeft een toaverwoord, dat al zijn betrekkingen regelt : Fair heet ]let ;"')
voor alles eveuwel dit il .ndere : ~,Wijs mij eeue koopstad in de vijf
werelddeelen, waarin geene engelsche huizen gevestigd zijn, jonger zonen,
die den vreemde bestudeerden en doorsnul'elden, en zich de dubbele
kennis tell nut e maker!"
+)

Zie de bedoeling png. 294 .
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Aouen van goeden huize, vermogende jongelui, die klaagt over
gebrek aan zakeu to onzent, leert den vreemde kennen, vergelijkt,
spoort op, wat belet u? Lokken oude en nieuwe wereld uiet om strijd
uwe blikkeu aan? - ]let uitstapje, de togt zal u goed doeu . her ligt
nog zoo menig veld braak, er schuilt nog zoo menige mijn onder den
grond, vloeit
ert nog zoo menige broil vergeefs . Ontdekt ze, en honderdvoudige renten zullen uw loon ziju . Ge wilt u niet alleen in den
vreeinde vestiges? welaan, uws gelijkeu in aanleg, maar niet in vermogen, vloeijen over in bet moederland, verstikken en kwijnen we- in
de bedompte kantoorlucht ; waarom zoudt gij hair aan uwe zijde bet
spoor niet ontsluiten? Hoeveel edeler zou bet zijn, zoo ge, dus strevende voor Holland nieuwe betrekkingen aan to kuoopen, den overvloed
van levensgeesten, der jeugd eigen, ten nutte van u zelve en anderen
besteeddet . dan die to wijden aan dubbelzinuig genot, aan spel en aau
min, - hoeveel edeler dus een clink burger to worden, dan een vroegoude coupounen-knipper! Of beschamen Hamburg en Bremen ons uiet
reeds in het uitbreiden harer betrekkingen met veel geringer middelen? Hoe ons volkskarakter winuen zoude bij dergelijke pogingen, alle sluimerende krachten op to wekken, vroegere degclijkhcid to doeu herlevcn, nieuwe brounen van welvaart en giorie to openen voor tijdgeuoot
en voor nageslacht ." ')
Opmerkelik in deze apostrofe is de r hd aan die Zonen van goeden
huize, om zich to verbiuden met het kleinburger-kind, dat nu op de
kantoren verkwijnt, en hi'in, in het ruimer verschiet voor zich zelven,
bet spoor to ontsluiten . Niet op de handelstand alleen had Potgieter
]let oog gericlit, maar op heel het volksleven . Hoe is hij dichter geweest door wens to ziju ! Die zich dit gehele boek, heel die rij van
lijdcrs en strijders, voor de geest kan breugen, die moet zijn hart
wel voelen gloeien, oni hem met gelijke liefde to betalen! Want hij
heeft ontzaglijk veel liefgehad . Het is geen abstrakte liefde, die de
gehele mensheid heet to omvatten, maar hij heeft lief de volksgenoot
die hij ziet met zijn ogeu . De ellende roudom hem, die peilt hij .
n0, hooggeroemde vrijheid onzer instellingen!" roept hij eenmaal nit,
"wat wist de oude vassal van zulke ellende? Plagt hij niet voor de
deur zijner hut, in de lommer der eiken gezeten, rustig toe to zien,
hoe zijne kiuderen en kleinkinderen feest vierden op het groene gras ;
had hij geene bete broods en geen glas melk over voor den moeden
pelgrim, then zijne oogen in ]let verschiet nict meer konden onder1)

'1 la maar een pennelikker is van 1842 .

Jan, Jannetje en hun jon,,ste Kind .

47

scheiden, maar die den grijze met een : "de heilige maagd zegene u!"
genaderd, door dezen ~,welkomn!" werd geheeten , onbekominerd welkom?
Ilet is waar, als de trompet werd gestoken, als bet strijdros op het
voorplein van den burg trappelde, als de ridder, de beer, zich bet
harnas om de ledeu gespte, dan moest zijn zoon, zijn kleinzoon, den
ploeg den ploeg laten, om de morgenster of den strijdakst op to nemen,
om to velde to trekken, voor, neen! met zijnen meester ; want voor
wat anders vochten deze, dan voor bet stuk gronds, dat hunnen oogst
droeg, dan voor de kleuie womng, wier dak de gripheid en de jeu,,d ,
bet verledene en de toekomst, hunue ouders en hunne telgen herbergde?
De dagen der grafelijkheid leverden geene wedergade op van het jammer
onzer handelseenw ." ') En geen stoffelike ellende alleen, maar intellec-

tuele en zedelike .

Ziet hier ziju eigen Sosieaal ledeaal : ',Vuedsel en
deksel - bid8 en hof - vrouw em krooet - genoegen en geneugteie voor
alien - maar voor wie in staat zouden zjn, zieh zelven zneer to verecha•jj'en, wanneer ailerlei kleingeestige beiemmeringen hem niet verpligttem
t'huis to blijeem en stil to zitten, - voor hen gelegenlzeid tee ontwikkeling
van it-at er goeds en grool8 in hen schuilt ." 2) Niet van bet zjenie en
bet talent spreekt hij bier, maar van bet gewone normal begaafde
indieviedu . Voor hens is bet onderscheideude van bet sehepsel dat mens
beet, dat in hem is de aanleg tot oneindige ontwikkeling . Dit was
een hoofdgeda.chte in zijn fielosofie . Daaraan hing voor hem zelf de
hele waarde en betekenis van 't leven . En nu was hij (in zijn louter
ledealisme) een to realisties man, om niet to weten dat buiten stoffelike
welvaart, veel van 't beste en edelste niet wil gedijen ; - maar bet ware
ongeluk van indieviedu en samenleving, zit voor hen toeh hierin dat
de burgerman aan zijn ontwikkeling alles in de weg staat. Waar de
voorwaarden tot de vrije ontplooiing van 's menseu innerlike bestemming
niet aanwezig zijn, daar is hij als een ~/vogel in een kooi," als eeu
geketende slaaf, is to ]even eeii voortdurende vernederin(r . Die voorwaardeu outbreken niet alleen voor de "Ileloteu van de handelswereld," 3 )
maar voor alien . Ziet op de proponenten van de Nederduits-Hervormde
Kerk : en ziet een Engelse race :
Daar worden zij het renperk ingeleid,
- de kinderen der woestenij , - de telgeii van ouverbasterden bloede, trotsch van weelde, brieschend van drift, trappelend van ongeduld . En
ik zet, zoo als gij, honderd tegen tied op bet laatste, het rapste, het
moedigste van alien . Men geeft bet teeken, en zij snellen, bet stof
') Pag. 285 in 't Is mar een pennelikker .
a) Pug . 290 in 't Is maar een pennelikker.

') Ibid . pag. 291.
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wolkt, de lucht davert ; - wat heeft de zege'beslist? Eene kueestgreep, - eeue laagheid, - een trek, - list of taster? \T een, de
sterkte, do siielheid, de verdienste . Flier geldt : eere wien eere toekomt l : In onze verstandelijke, in onze zedelijke, in onze godsdienstige
wereld zal juist let tegenoverge8lelde plants grijpen . Waarom zien wij
bet geduldig aan? waarom zijn we zelve medepligtig aan den gruwel?"')
Wie kon de gruwel dieper beseffen dan deze mail met zijn onuitputtelike
krachten, voor wie inderdaad leven onbelemmerde ontwikkeling geweest
is, die tot het laatst toe zich is blijven ontplooien, al rijker en rijker?
Hij kon, door tegenstelling, al de ellende van het geestelik slaaf-zijn
begrijpeu . Dringt met hem door in bet grauw bestaau van de proponenten en de kantoorbedienden . Met wat een kenuis van meuseuharten
en toestanden is ]let geschilderd en verklaard iii die twee van zijn
humaauste stukken : A18 een viscl op let drooge en 't Is maar een pennelikker, ]let eerste van bet jaar 18
het audere van '42 .
In (lie zedelike malaise is eigen schuld van allerlei aard . Legt de
hand op het hart, volksgeuoten, en ziet rond in de Vaderlandse Kerk 2) ;
wnt hebt gij lateu worden van hot Hollandse huwclik? 3) ; hoe voedt
gij uw kinderen op? °) ; gallomanie en anglomanie doer u om strijd de
Hollandse zeden prijsgeven . Acli, ()()k de jongelui nit het yolk . "Eeu
vijftiental jaren geleden verraste een vermogende handelaar al zijn be
dienden met de tijding : v"lk schei er uit met mijiie zaken : maarjullie,
jonge lui, blijft je jaarwedde behouden tot je dood ." " Hot acht- of
tiental klerken, dat zich, volgens de overlevering, boog, en verblijdde en
heeuging, zouder ceu' patroon, die zoo groote welwillendheid aan den
dag ledee, to verzoeken, hun de behulpzawe hand to bieden tot hot
beginner van eon eerlijk beroep, liever dan lien door dit geiiadeblijk to
verpligten, (lie jongelui zijn verre van mij levendige sympathie in to
boczemen . Waarschijnlijk warm er eenige bedaagden ouder ; - maar
zij, wier schouders zich nog uiet kromden, wier knieen nog niet knikten,
maar de overigen, die zulk eene gelegenheid niet aangrepen om zich
zelve onaflankelijk to maken, hoe duidelijk bewezen zij het verval van
den volksgeest, die ors weleer van onze naburen onderscheidde!"')
Herleven moot de Handel, maar mots zal herleven, zoo niet herleeft
die Volksgeest . leder yolk heeft zijn acrd en daarin is zijn kracht .
IYij , moeten cen eind maken nail onze slaap en ophouden een ?luder to
') Pag. 433 in Ala een oiach op het drooge .
2 ) Ala een ouch op het drooge .
3 ) De Ezelinuen.
5 ) Pag. 291 in Ala een viach op het drooge.
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zijn, wij moeten ontwaken en ons-zelf weer ziju . Voo'r Potgieter is dit
geen abstractie . Ilolland8 zijn is Burgerlik zijn . Burgerlik en Hollands
zijn is voor hem een pleonasme. ') Wat gaat hem de adel aan ! Wat
gnat de adel de echte Hollandse Patricier aan? ~,,,Liever eerste der
graven, dan laatste der hertogeu " " zal hij u antwoorden zoo gij hem
aanraadt zich in den adelstand to doen verheffen . - De baronnen en
de ridders, de Wassenaers en de Brederodes, de Arkels en de Egmonds
behooren onzer grafelijke geschiedenis toe ; in het handeldrijvend gemeenebest wiessen, als in een antler Veuetie, iiieuwe geslachten met den
staat op, welker nakomelingen geen joukheerstitel behoeven, om to worden
geeerbiedigd, nadat hunne voorvaderen, twee eeuwen lang aan de bears
als in den raad, over het lot van werelden beslisten ." Maar biirgerlik
dan is ook de echte Patricier . Die baudelsmannen die uitzondering zijn
op de regel, die nog weten wat fairheid is - het zijn "huizen ('t zijn
ineest oud-llollandsche)", waarin alles nog jets burgerliks ademt ; waaruit
de vroomheid der vaderen - eene praktikale - hog niet geweken is . z)
Burgers moeten wij zijn, eu geen ~~Groote lui" ; liefhebbers en beoefenaars mogen, ja moeten wij zijn ook, van kunst eu wetenschap ; fiju
mogen, ja moeten ook onze manieren zijn, niet enkel ]let dichterlike,
maar ook bet artistieke moet bet leveu vermooien ; maar onze beschaving
mag oils niet scheiden van de middenstand, ook niet van de kleine
man ; wij moeten (laat er een maatschuppelike Move zijn!) wij inoeten
ous een vMMlk weten, wij moeten alien elkander wederzijds achten en
eren en liefhebben, eerst als menses, dan als starngenoten, en dit inoet
blijken in onze dadeu ; - onze bcschaving zal alleen good en mooi
kunnen heten, als ze nooit en nergeus tot verloochening en vergeten
van het mens-zijn, 't pour mess-zijn voert . Meer : wij aanzienlikeren
zouden geen Hollanders zijn, zo wij niet diep iunerlik dezelfdeu wares
als zij geringeren ; ook dit moeten wij aksepteren . Want heel eon yolk
heeft dcel in een zelfde schat van deugden, wij ziju groot do6r elk-"r .
Wht een schat er schuileu kan ook onder een armelike plunje, ziet bet
aan Ilanna, de zeemausvrouw, de vondelinge . En - laten we ons niet
verlieffen, gij niet Patriciers en rijken . Want het ware fonds van oude
burgerlikheid is nog bij hem (lie nit burgerman fleet . De kern van
elke ;tact, en in 't biezonder van de onze, is - de middelstand . 3 )
Die burgerman beeft Potgieter in een echtpaar geschetst in De Zuster. : 4)
') Pag . 421 .
2 ) Pug . 288-289 in 'i Is maar een pennelikker .
3) Zie XopUeerlrwt des dagelykscheu levens, Gids 1841, Boekbeoord . 579.
4) Pug. 134-135 .
VI
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It1Vj zullen het aan deuzulken versc,'suldigd z u , zoo ooit ooze volk6
vecrkracht in volksvroomheid herleeft ."

Volksvroomheid! Vrootnheid heeft hij (men kan het straks hebben
opgemerkt) ook aan die nog oud-Hollaudee handelsmanueu toegeschreven .
Hier zegt hij bet : in vroomleid moet ouze veerkracht herleven . Zoals
zijn geloof in het burgerlike is ook in de gehele Proza-bundel zijn
geloof in de vroomheid ; en die twee ziju voor hem een . Vandaar ook
zijn grote belangstelling in het ~,Tnstituut" van die Nederduits-hlervormde Kerk, met de Republiek geworden . Die Kerk is een van de
zijden van het volksleven . Die Republiek zou er nooit geweest zijn,
wares de vaderen niet geweest vroed eu - vroom . ~,Vrijlieid en Vroomheid zijn de geuiussen die den menschelijkeu geest wieken toebedeelen,
tot ontwikkeling van al zijne gaven ." 1 ) \Vat inanneu de vroomheid
maakte, ziet bet aan De Ruyter, 'hij, die alleen een heir geldt, de
veelzijdigste, de volledi ste, de voortreffelijkste uitdrukking van ons
volkskarakter" ; 2 ) aan Huygens, under tiepe van de Hollander I) : in
beiden ,zijn mensclt, burger en christen volkotneu een ." Wat de vroomheid nog vermag, in een zwakke vrouw, ziet hot aan Ifauna. 4 ) De
ouvrome vroitw is zelfs (verzekert hij) de ongelovige een gruwel ; 5 )
tnaar, maar wij alien, wit hij, tno3teu niet alleen Kerk en Erediettst
weer leren eerbiedigen, maar zelf vro :)m to zijn weer begeerlik gaau
achteu : vroom, ni(,t ten koste van vroed, maar door weten 1) ; verkeert
de Kerk in een jatntnerlike toestattd van tweespalt, is haar malaise
wanhopig als die van de staat 7) - ltelpt opdat Zij zich andermaal h('.rvorme, en beter, breder grondslag krijgt clan de oude formulieren van
de Gereformeerde Gemeente . 8 ) Zonder vroomheid bestaat niet het yolk,
dat eeumaal bidden leerde ter zee . 9)
Die bet boek, waaruit bier Potgieters streven geschetst is, leest en
') In Haygens Cluyswerck : Kritische Sludieu II, pag . 41.
2 ) Aldus in Salmagundi, Schetsen en Yerhalen II, 395 . flit is van 1851 . Maar vergelijk in lop eerlust des dagelijkschen levens : Kritische Studien 1, 418-419 .
3 ) Nanr aanleiding van Jonckbloets uitgaaf van het Cluyswerck schetste Potgieter daaruit
zijn beeld als v6brbeeldig tiepe .
4) Van 1843.
5) In Jfarie, pag . 308 .
e) In Jacob van Ifeemskerk en vijfentwintig jaren Ifollandsche Poezie, Kritische Studien Ii, 222 .
Ygl . in Albert, Schetsen en Yerhalen II, 95-96 .
-) Over de gebreken van en de malaise in de Hervormde Kerk, het stuk Als een visch
op het drooge in 1841 ; bijua wanhopig" : zie 445-146, vooral het allerlantste .
a ) Kritische Studien II, 200 .
9 ) Zie op het slot van de apostrofe Zonen van goeden huize" in 'I Is maar een penuelikker, 295 .
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he'rleest, die zal daarin niet enkel De Ruyter en Huygens ontmoeten,
maar, in al ziju bladzijden, het iedeaal van Hollands Burgerschap tnetterduad weer belicleaamd zien, verwerkelikt weer in hem, Potgieter, zelf.
Ook naar ziju beeld en gelijkenis heeft hij de Nederlanders op willen voedett .
:I :k heb met een enkel woord gesprokeu van de malaise van 1811 .
Op Oudejaarsavond van dat jaar dateerde hij zijn Jan, Jaianelje en Icon
joagele Kind : het was zijn Heil en Zegen! aan de natie, aau Jan en
Jannetje, op den eersten Januari 1842, het Nieuwe Jaar .
Er was geen bitter stuk, om het Proza 1837-1845 mee to openen .
(JVordt vervolgd.)
Daarover nit . t)
J. H . V. D . BOSCH .
M 0 E D E R T A A L.

Lieve vriendinnen! bet zuiver spreken zit Item niet in het angstvallig verinijden van uitheemsche woorden of termination . Ik zal er u nooit hard over
vallen, dat gij mij vraagt naar mijne fainilie en niet naar mijn gezin : gij drukt u,
wyns inziens, veel juister nit, wanneer gij zegt mjne verklaring van straks voor
eon gracieus kompliment to houden, dan wanneer gj die eene bevallige plichtpleging noemt ; en ik boor a liever eeu work van mij amft8ant dan vermakende noemen.
Do Schoolmeesters dan - om tot hen terug to keeren - behandelen de
taal evenals Le Notre en zijne navolgers de tuition en perken, die zj badden
nan to leggen : alles moet precies even stjjf en regehnatig zijn : de rustbanken
op gelijke afstanden en eene groote bank aau 't eind : geen slingerbochten,
Been verrassende wendingen, geen bevallige ongelijkheden vooral, en dan
alles volkomen geharkt, geschoffeld en gesnoeid .
Volgens hen niag men h. v . nooit zeggen : „de plaats, wazr hj van daan
kwam ;" - maar : de plaats, waar van daan hj kwam ."
En met do uitspraak, die zj zich geroepen achten to leeren, maken zij
't nog vrij wat erger.
Zj zjn zoo bevreesd, aan eene letter of syllabe onrecht to doer ten koste
cener andere, dat zj aan alien dezelfde waarde geven :
Zoo lezen en zeggen zij b . v . :
?ilk heb dikwijLs aan mijNPN noon geZEeD : joN •o elrN-o, het is eenE moeiehike en kunstrge zaak, met menscnen otn to gaan ."
In plants van
,,'K heb dikw'ls an m'tt zoon gezeid : jong'ling, 't is 'n moeil'ke en
kunst'ge zaak, met mens'n otn to gaan," enz . enz.
J)

Vuor de aausluiting heb ik in de sietaten mij hier en daar een kleine wijziging in de

interpunksie of een oinzetting, ook een eukele omissie moeten veroorloven . De accenten en
kursieveringen sun ook van mij .
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Gij

schrijft

aw

huishouboek,

enkelen brief aan ouders,

de

waschlijst,

kind of vriendin :

en

voorts nn

en

dan een

- aan de zoodanigen in een

woord, voor wie gj u niet geneert . Uw stijl behoeft niet mooi, niet kunstig,
niet sierljk to zijn : uwe taal niet zoo precies Siegenbeeksch of Weilandsch :
mits men maar verstaat wat gij bedoelt. En daardoor juist bljft uw stgl los
en ongedwongen, ja vormt bij zich zelven en verkrijgt iets eigenaardigs : en daardoor joist blijft uwe taal in ovoreenstemming met uwe gesprekken, en
vrij van stijve gemaaktheid .
Ik bedoel natuurlijk de zoodanigen onder u, die geene auteurs zijn, en haar
geweten niet bezwaard hebben met bet lezen van politieke of sta-tthuishoudkundige vertoogen .
En wat uwe uitspraak betreft : gij spreekt uwe taal nog zooals gij die van
uwe moeders gehoord hebt, en de lessen van den ,Hollandschen meester" zgn
gelukkig lang door u vergeten .
Ik wilde in de eerste plaats n mijn dank betuigen, en u den ]of toebrengen,
waar g j recht op hebt . Mogen alien bet met mij erkennen, dat, zoo nog bier
of daarredelgk Necrdnitsch gesproken wordt, wij bet alleen aan u to darken hebben .
Zoo uwe kinderen of broertjes op de scholen geoefend zgn geworden in 't Icunst-

matid (!)

lezen,

-

gij hebt er tea minste voor gewaakt, dat zg natuurlijk

bleven sprelen.
En nu, mgn raad en mijn verzoek :
De eerste strekt alleen daartoe, dat gij u nooit laat wijsmaken, dat de Granemaire, veel minder dat de Sclcoolmee8lera de spraak beheerschen moeten .
\Vaar bet op taalwetten to pas koint, zijn de Sclsoolmeestere even slechte
beoordeelaars, als, waar sprake is van Land8wetten, de .4dcucaten .
En toch, indien deze mijn stelling waar is, is z j dit tea opzichte van de
twee bier genoemde rassen nit twee volkomen tegenovergestelde redenen .
Immers, de Advocates willen altijd de bestaande wetgeving veranderd hebben :
en de Schoolmeesters daarentegen schreeuwen over elke voorgestelde verandering
moord en brand .
De eerstgemelden zijn mannen van besieging : de laatstgenoemden mannen van
behoud.
Nn, tegen dit laatste zou ik mij niet zoozeer verzetten, - indien hetgeen die
Heeren behouden willen, niet juist zoo willekeurig en nieuwerwetsch ware ;
terwijl hetgeen gij behouden wilt, de aloude vrijheid is in spraak en stijl .
Blijft - dit is nu ten slotte mijn verzoek - blijft die even wakker als voorheen verdedigen : onderhoudt met elkander en bij uwe lievelingen die wendingen
in de volzinnen, die ongedwongen losheid in de uitdrukking, die in 't oneindige
genuanceerde verscheidenheid in de klanken, die bevallige zachtheid in de uitspraak, welke onze Taal vanouds in den mond van beschaafde vrouwen gekenmerkt heeft, en welke, in naam der Heilige Eenparigheid, ons barbaarsch
geslaclit van Taalkenners ten eenemale zo{i wenschen uit to roeien .
J. vaa LE,rNEP, Jan de beachaafde vrouwen van Nederland .

BOEKAANKONDIG'ING .

1 . Pieter Corneliezoon Hooft a18 8clkrijver der Ned . Hi8toriiu . Academisch
Proefschrift, ter verkrijging van den graad van Doctor in de \Vijsbegeerte en Letteren, aan de Vrije Universiteit to Amsterdam, door
Joii . CuR. BREEV. - Amsterdam, 1894 .
Dit Proefsehrift is eeii lijvig boek geworden. Een studie, waaraan veel
arbeid besteed is . Met een vlijt, die den bewerker en de stof beide eer aan
doen . Met een opvatting waarbj een nauwkeurig vorschen soms in minitieus
monnik-gepenter ontaardt . Maar met dat al : een veld, dat op vele wijzen
met noesten ijver doorploegd is.
31aar, Hooft eer aandoen, is nog niet : hem recht aandoen . Nu is Hooft
eau heele ,kerel" . Zoo een heeft men niet ineens in zUn macht . En ik zal
ook niet zeggen, dat de proef-schrijver miskijkt . Volstrekt niet. Hg ziet goed.
31aar by moest no; even diaper kgken . Vooral van alle kanten . En als de
schrbver de drama's nog eens ter hand neemt, en er zich goed inwerkt, komt stel ik me voor - de zaak wel terecht .
De ,Baeto" en de „Velzen" zijn er wel bij ter hand genomen, - ja zeker 1 ) .
31aar er is heel wat meer nit to halen . Die twee stukken zijn m~lpalen .
Daar ligt de koers langs van de „Historian"-lijn . Die twee werken bouwen
elkaar op, vullen elkaar aan in zekeren zin . De ,Baeto" is 't volmaaktste .
Daar staat het Ideaal van Hooft zijn Vomt en zjn Yolk in vaste ordening ;
in de „Velzen" ridst (lit Ideaal, trots de elementen, welke die „Rise" verstoren . En daar wordt ook het wereldgericht gehouden over de belagers van
then Ideaal-staat : met name zj, die tegen de Vrede, de Yriykeid en de Orde
ziju . En als nu het ,Baeto"-volk later weer in zjjn vrede, vrijheid en orde
wordt gestoord, dan vonnist het Wereldgericht weer, en wel met „natunr"-lijke
straffen : 't kwaad loont zjn meester . Een Tjran b. v . wordt niet langer gehoorzaamd : op druk volgt onthefng ; en nalwtrlijk wordt Filips afgezworen 2; .
De weldaedt en de deueht van den Nassauachen Prixs 3) daarentegen maakt dat
door het ,Baeto"-volk Been Vor8t onder de zon ooit veucrigher is bemindt 4) .

') p . 143, 155 .
°) Terecht wijst Br . hier (p . 143) op de Velzen" (Ged . 11, 225).
a) Ged . 1, 92.
°) Ned . Hist . XX, 908.
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Krenkt

een

Vorst bet Recht, dan wordt bet Volk ook wetteloos ; 1 ) en dit

ontvangt de slagen die 't zich zelve geeft. Nu is bet verband tusschen vergrijp
en straf wel altijd voor de m?nschen niet verklaarbaar . Maar - er is een Onzicl,tbare Zedelijke Wereld-Orde ; alles gaat zoo 't hoort", elke inbreuk op die Orde
- welken Naam zj draagt - sleept de straf met zich mee . 2 )
En dit is alles tot onderwijs van Vorsten en Volken . 3 ) Evenals de ,,Baeto"
en de „Velzen" bbk een wijsgeerig-politieke strekking hebben . 4 )
Het nauwe verband nu tussehen de drama's en de Historieii heeft de
Hr . Breen meer vermoed dan gezien .

En daarom pleit bet voor de degelijk-

heid van zgn arbeid, dat hij op den tast of gekomen is, waar hij no staat .

Zoo vaak is hij in de riebling van de ,,lijn", dat men telkens „hou vast!"
zou roepen . En dit zou men 't liefst doer, waar dit bet best zou hebben
gebnat ; dus in 't begin, waar bij 't doel en de plicht der ,,Historien" uit dit.
werk aanhaalt.
Om maar een voorbeeld to noemen . Waarom ziet de hr. Breen wel, wat
Prof. Woltjer zegt : ,dat de historic tot object heeft de overlevering in de
taal van handelingen en feiten, in 't bijzonder die, welke de openbaring zjn
van den logos in bet maatschappelijke en politieke leven ;" en waarom doorziet
hij niet, wat Vossius zegt : ,neen, niet de handelingen der men8chen vormen
bet object der geschiedenis : integendeel, de geschiedschrijvers zijn als bet ware
de geheimschrijvers der goddelijke Voorzienigheid?"
En dat, waar Vossius
verduidelijkt wordt door Dionysius van Halicarnassus : „dat de bistorie een
philosophic is, die nit voorbeelden bestaat?" En dit geheel klopt met wat
Hooft ala haar doel beschouwt, onderwijs van vorsten en volken? Is bet,
omdat de schrijver posilie neemt tegen bet ,Libertinisme?" Maar mag dit
vereenzelvigd met een ,Nederlandsch Humanisme?" Zou men voorloopig niet
liever, met bet oog op hun individualiteit, spreken van vaderlandache Humanieten? En moeten nog niet al die nuancen, van Grotius tot aan Cats, een
voor den onderzocht?
Dit, wat bet politieke belangt, en bet Godsgeloof .
Een vraag nog . Begrjpt de hr . Breen Huet wel, als by diens uitdrnkking
wraakt, als zon Hooft ooze historiografie van den precktoon hebben verlost? 5 )
Ik acht dit woord van Huet ook niet gelukkig . :haar er staat meer ell ik
betwijfel of de hr . Breen hier Huet herkent . Huet staat zeer dicht bij Hooft .

.Dit is de bedoeling : Hooft geeft de oud-testamentische opvatting zijner voorgangers prijs, en ziet de dingen op zijn manier, zooals weer anderen de zaken

') Zie de Baeto" en Velzen" passim .
') Zie Taal en Lett. V, 285-310.
') Ned. Hist . 1, 3 .
') Huet , Litt. Fant . en Krit. MIT, 14, wijst alleen op de Baeto."
') Huet, Het Land v. Rembr., 11, 2e helft, 225, - aangehaald bij Breen, p . 281 .
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weer op hunne manier zien . Daarin toont hij zich Renaissance . Maar daarmee
is niet gezegd, - en Huet zegt bet ook niet, - dat Hooft een wegbereider
is der ouchristelijke geschiedenis, en dat de invloed van zijn arbeid in dit
opziclit niet hooger mag worden aangeslagen, - zooals de hr. Breen omschrijft . 1 )
Zie : Hoofts Godsbegrip staat buiten dat van 't Calvinisme en 't modernisme .
Het omvat al bet Goede . Het ziet in elke Mensch de 31enscb . Zijn Volk bbk
bestaat uit zulke menschen ; zijn Historie-volk is meer dan bet werklijke yolk
van Hollanders. Hooft kan niet zeggen : Net Hollandsche yolk, Calvinistisch
geworden, kwain tegen zijn Vorst in opstand . Dat zou een veroordeeling zijn
van dat Volk . Zijn Historie-gebouw zou ineenstorten . Neen, - daar was
eens een Bato-volk, nit grijze oudheid, in Vrijheid opgekweekt. Daar werd
eens een Wereld-gericlit gehouden . Eon brokstuk filosofie nit de Eenwige
1Vereld-\\'ijsheid, werd dukr voor menscbelijke oogen belichaamd . En nu is
er iemand, die dat aan Vorst en Volken toont . Dat is hij - Hooft!
Hooft is dan ook van eon veel breeder dan van een Hollandschen aanleg .
„Ja, da's waar ook", zeggen ze dan ; ,Hooft was Humanist." En dit beet
dan een verklaring. 31aar als de hr . Breen wijst op Hooft zijn aristocratische
natuur, zijn liefde om bet gezag hoog to houden en zijn afkeer van 't yolk ; dan komt dit niet alleen van Hooft's humanistische opvoeding (p . 139), maar
komt dit beelemaal overeen met zijn pacifieken aanleg ; en als de schrijver
bij Hoofts hooding in de Huizer predikanten-kwestie oordeelt : Hooft was
to zwak van karakter oin voor eeii beginsel to lijden en to strijden, dan zijn we daarmee nog niet uitgepraat . De proefschrijver leze en betrachte eens een ,Bato," een „Dfachtelt," een „Tisiphernes" en vooral de
koren nit de ,Baeto" en de „Velzen ." En men lette op de geschiedenis van
Hooft zijn tijd!
Non enkele opmerkingen .
De Inleiding is een geleerde ,verhandeling" over de historiografie . Dat
achten we ook in een Proefschrift een onnoodig ,geleerd" vertoon . Ook elders
valt dit op! De schrijver moet zich ook hiervan vrij maken en dergelijke
„formaliteiten" als dood-gesprokkeld hout voor 't laatste offer op 't „school"altaar beschouwen . Buiten de „school" kan men er best mee breken .
De hoofdstukken : Geschiedenis der Ned . Hist . (III), De bronnen der Ned .
Hist . (IV), Hoe Hooft zijn bronnen gebruikte (V), De invloed der Ned .
Hist . (IX) zijn m . i . de best geslaagde. Trouwens alle hoofdstukken getnigen
van uitgebreide studie en bevatten vele goede gezichtspunten . Dat over de
bronnen (IV) vooral is een degelijke studie . De Ned . Hist. als kunstwerk (VIII)
is al een zeer uitvoerig hoofdstuk . Er staan goede opmerkingen in, o . a .

') Op p. 286 .
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waarom Hooft Tacitus als model nam . Met andere ben ik bet niet eens . I) Dit
ligt in verschil van kijk op bet groote werk zelf . Bij mij staan de stiliet en
de historicu8 in dien8t ran den Idealist .
Vandaar die mooie redevoeringen en
die mooie groepeeringen. - En ook : Niet alle alliteratie 2) is mooidoenerij,
't Kan ook gemoedsuiting zijn .
Summa : de hr. Breen heeft een hoogtt verdienstelijke Inleiding op Hooft
als schrijver der Ned . Hist. geleverd. Hij ook kan met Hooft zeggen : „[Want]
,,mijn gewisse zal mij dien (arbeid) mildelijk loonen, met getuighenis, dat ik
my eenighszins jeeghens myne Landsluiden heb gequeeten, helpend lien aan
middel om een ryke schat van tydt to bespaaren ."
En ik stel me voor, dat de hr . Breen als een ijverig „spitter" bij zijn
verder graven de koers wel zal vinden van de Hooftiannsche Idee. Want die
Idee zit ook in de ,Histori6n", al heeft de schrijver ze tot nog toe niet gezien .
Dubbeldain .

J . Kooi'

uA''s .

DE KUNSTENAAR JAN VAN DER NOOT .

De(ze) Ode Ban van Wonsel, door de kunstenaar Jan van der Noot, is
bet gedicht waarvan Stallaert zei dat bet ,Vondels tijd waardig" was . Mg
komt liet voor dat dit gedicht, een enkele stoplap daargelaten, en vooral
door verscheidene van z°yn uitmuntendste strofen, met name : vijf, negen,
dertien en zeventien, door zijn tegelyk aanwezige, zeer zeldzame toon-hoogte
en zwaarte, - hoogte en zwaarte, zooals samen alleen bij Hooft in zijn
beste gedichten voorkomen, - en door het hebben van die en het volhouden,
z6nder opoffering - daarin Hooft-zelf overtreffende - van die breede lenio'
heid van volzin, die onder alle Hollanders Van der Noot alleen eigen is,
dat dit gedicht door dit alles een geheel ttenige plaats inneeint onder de beste
kleine kunststukken van de Nederlandsche poezie.
ALBERT VERWEY,

Gedichlen ran Jonker Jan van der Noot .

') Blz . 236 b .v . uit dit alles (blijkt) genoegzaam dat de verdeeling van Hoofts werk niet
voldoet aan den eisch, die aan een kunstproduct mag gesteld worden ."
Ziedaar een toetsen Ran buiten de auteur om gemaakte kunstregeltjes! Let wel : men heeft die regels" opgesteld op de studie (?) van als groot verklaarde
schrijvers : komt er an ecu ander, zoo zou 'en eenvoudige van hart zeggen : die duet anders,
we moeten ooze regels dus zoo wijzigen, dat ook zijn groot" werk er onder valt ; maar de
conventioueele zegt : hij zondigt tegen de eischen van een kunstproduct I
2 ) Wat eigenlijk alliteratie is, blijkt ondanks 't beroep op prof . Oudemans", de hr . Breen
niet to weten .

KLEINE MEE-DELTNGEN OVER BOEKWERKEN .

Lehrbnch der alhiemeinen P .ychologie

von Dr. Jo rnssis REaMKE, Professor der Philosophic zu Grcifswald . Hamburg and Leipzig. Verlag von Leopold Voss,1804 ./C) .50.
Waar cen 1)uitsch hoogleeranr in do
wijsbegeerte zeshondcrd bladzijden noodig
hceft voor do ontvous'ing van zijne leer,
gevoel ik mij niet in slant die leer binnon
eon paar bladzijden samen to person,
zonder den autcur grof onrecht nan to doen
en tevens, tot nadeel van do lozcrs van
dit tijdschrift, do duidelijkhcid ann do
volledighcid ten offer to brengen . Ik zal
or mij dus van onthouden cone etagere
inhoudsopgavc to leveren en wit liover,
tot karakioristiek van hot work, wijzcn
op wat mij toeschijnt zijn lichizijde en
zip schaduwzijde to wczen .
Hot hock verdient volgens mi.) nanbeveling wegens do seherpic van ontleding
van zielsverschijnsclen . Zijn gebrek is,
naar mij voorkoint, dal con greet gedeelte
or van door papicrphilosophie wordt
ingenomen . Boide karaktertrekken hangen
daarmede samen, dat dit eon ziclkunde
is mar bet ouderwetsche, wclbekende
model .
Als staaltjc van scherpzinnige ontleding
wits ik op wat Prof . Rcbm ike van bet
geheugen zegt . Natuurlijk kan ik nict
alles citeeren ; ik wit mij dus beperken
lot do critiek, die Rebmke op de theorie
can Prof . Holfding lecert.
"Acts, dat ik zie, komt mij bekend
voor ; Iaat bet eon gezicht, of, om eon
nog eenvoudigcr voorbeold to kiezen,een
zekere gelaatstrek, cen zekere oogopslag
zijn . Of ik ontdek aan den avondhemet
eon ongewone, maar toch mil bekende
tint. Of wel, iemand vraagt mij : zijt gij
ooit in Les Plans geweest? 1)e naam
Les Plans is mij bekend, maar ik kan
er volstrekt gecn voorstelling mee verbinden . Of wel, een buitengew oon levens-

gevoel duikt in mij op ; toch heb ik bet
bewustzijn, dat ik mil zoo reeds vrocger
eons to moede bob gcvoeld, maar ik kin
aan die stemming geen enkele nadere
bepaling vastknoopen ." Een verwant geval is hot volgende : "Charles R,ichct
hypnotiseerde cen zijner vrienden en,
trots ernstig verzet van do zijde van den
patient, slaagde hij er in hem do voorsiclling op to dringen, dat hij Durand
hectic, zoodat hij op de vraag wat zijn
naam was : ,,Durand" nntwoordde. Vroeg
ltichet hem vervolgens, hoc zijn naam
in bet gewone leven was, clan was hot
hem onnmo2elijk daarop to komen, ofsehoon
hij wist, dat hij dien naam kendo . Word
hem echtcr do naam voorgezegd, dan
horkende hij lien terstond en herhaaide
hem met -root. welbehagen"
Bij al zulke bewustzijnstoesianden
hebben we met hot verschil tusschen wat
bekend en wat nieuw of vreemd is to
maken : hot is eon verschil zoo eenvoudig
en klaar, dat hot zich evenmin nader
laat heschrijcen als b . v . bet onderscheid
tusschen lust en onlust of tusschen gecl
en blauw . En let wet op, dat bier niet
eon voorstelling van hot vrocger nanschouwde of hot vroeger ondcrvondene
voorafgaat, zoodat wij met hehulp van
die voorstelling aanschonwing of ondervinding, als zij terugkecrt, herkennen ;
neen, hot herkennen koint schijnbaar
onmiddellijk tot stand .
Vat is dat herkennen? Waarin wortelt hot? Hoe is bet. niogelijk, dat eon
gelaat, als we hot herbanlde kceren gezien hebben, bij vernieuwde aanschouwing
ons gemeenznam voorkomt . Volgens do
opvatting van Prof. Hiifl'ding last icdere
aanscbouwmg, iedcre ondervinding, zoo
niet cen werkelijk herinneringsbecld, dan
toch de geneigdheid tot vorming van een
herinneringsbecld achter . Wat er nu hij
het nonmiddellijk herkennen" plaats grijpt.,
is dit : berinneringsbeelden rijzen op bij
de vernieuwde aanschouwing of ondervinding, maar zonder een zelfstandige
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plants in bet bcwustzijn to veroveren,
want zij smelter terstond met den indruk
van hot oogenblik samen . Wij hebben
bier associalie door gclijkhcid . Enkcl
hot product dier associatie trcedt ons
voor den geese .
Ziehier de eigen woorden van Prof. Hiiftding : ,iFen herhaling van dezelfde gewaarwordingen zou geen beteekenis voor
ons zicleleven hebben, wannecr bet bewustzijn niet het vermogcn had die vroegere gclijkc gewaarwordingen to reproduceeren, maar deze zonder achterlating
van eenig spoor integendeel verdwenen .
Do psychologischc beteekenis der herhaling
is doze, dat, met bclaulp van bet reproductievermogen, hot bcwustzijn in stautt
is, do vroegere ervaringcn met de latere
to combineeren . Wij strum bier voor eon
niet nader to verkearen grondtrek van
het bcwustzijn . Een feit is bet dat, wannecr de onderviuding A zieh opnicuvv
voordoet na con tusschenruimte, wclke
door do ondervinding B word in beslag
genomen, dit actucele A er naar streeft,
hot oude A op to wekken . A wint door
de hcrbaling, daar bet zieh de sporen
van vroegere A's ten nutte maakt ."
Tegen doze leer heeft Prof . Itcbmke
bedenkingen . Nict dat hot hem in den
zln komt bet rcproductievermogen der
ziel to loochenen . Ook erkent hij, dat
het mogclijk is, wannecr A B is voorafgegaan en A ons thans voor den geest
stoat, dat A ons B in het bewustzijn
terugroept . Maar dat het gelijke hot
gclijkc zou opwckken is con stelling,
waaraan hij geen mouw kan vastnaiien,
want wat de ziel heeft, behoeft, zij nict
nicer to erlangen . aloe zou een herhaalde
gewaarwording, this eon gewaarwording,
welke cone en dezelfde is als cone vroegere, voorwaarde kunnen zijn van het
opleven dier vroegere gewaarwording,
welke, joist daar zij heritoald wordt, er
reeds is?"
Bij de woorden van Hoffding : nA wint
door do herhaling, daar bet zich de sporen
van vroegere A's ten nutte maakt", is
Rehmke in stoat iets to denken . Maar
enkel bet volgende : iAls een prikkcl
zich herhaalt, werkt hij op een zenuwstelsel en op hersenen . welke in een
eenigszins anderen toestand verkeeren
dan toen die prikkel nieuw was en voor
den eersten keer zijn invloed deed golden ;
dientengea~olge is de gewaarwording thans
wel soortgclijk met de vroegere, maar
toch eengszins anders en met maar

een bloote herhaling van wat liet verleden
ors bracht ."
Ik gcloof, dot ltcluuke bier den spijker
op den kop tikt . Do schok, welkeu do
allereerste koude bij hot to voorsehijn
komen uit den moedcrschoot, de allereerste
kleur, hot allereerste geluid ons meet
bezorgd bebbon, is onherroepelijk voorbij .
1k kan de warnite van dies kachel riot
zoo gevoelen, alsof hot den eerstcn keer
ware, dot or warmte door mij wordt gevoeld . Ons bewustzijn volt nooit in herhalingen . Do geestelijke toestand, dien
wij tens doorleefd hcbbeu, keert, al
worden wij zoo oud als Methusalena, nooit
geheel terug . Om ]let to beseffen, is
noodig
bet
g op to merken, dat wij goon
afzonderlijke gewaarwordingen hebben,
dat afzonderlijke gewaarwordingen, gelijk
Rehmke zegt, enkcl abstraeties zijn, fragmenton, welke niet gcisolecrd voorkomen .
'1'elkens als wij naar eeu witten moor
kijken, hebben wij een gewaarwording
van wit, maar die gewaarwording stoat
niet op zieh zelve, zij goat gepaard met
con zekeren grand van lusteloosheid of
opgcwektheid, met trek in eon sigaar of
een wandeling, met hot gevocl, hetwelk
de hooding van ons lichaam, de kracht
van den bloedsomloop, de meerdere of
mindere gevuldheid van do mog, do aard
der spiisvertering ons versehaft . Als wij
den volledigen toestand van ons bewustzijn op zeker oogenblik nemen, begrijpen
wij, dot hij, op do kepcr besehouwd,
geheel eenig moot zijn, daar hij afhangt
van duizend omstandigheden, van wat
wij den vorigen dag uitgevoerd en ondervonden hebben, van den tijd dicn wij in
Morpheus' armen hebben doorgebracht,
van do vraag of wij gedroomd hebben enz .
Zelfs die abstracties, welke wij afzonderlijke gewaarwordingen noemen, herhaleu zich nict lieht . Als wij twee keer
naar hetzelfde huis kijken, erlangen wij
dan twee keer denzcl!'deu gezichtsindruk?
Zou het geen verschil maken, of de zon
in bet oosten dan wel in hot westen
staat, of bet oog al dan niet vermoeid is?
Hot is eon regel, dot wij niet opmcrken,
hoe dezelfdc dingen onder verschillende
omstandigheden onze zintuigen verschillend aandoen, want waar wij belong bij
hebben is de identiteit der dingen to
herkennen, ono buis als ons huis, wit
papier als wit papier to herkennen ;
stellen de gewaarwordingen ons daartoe
in staat, don hebben wij met haar afmerekend en bekreunen er ons niet verger
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em, wat zij wel op zich zelve zijn . Zoo
zullcn we meenen denzclfden indruk van
wit to erlangen, als we op con schilderij
en in do w•e rkelijkhcid in hun witte mantels gchulde Bcdouinen door den brandenden zonnesehijn zien trekken . Doch
Hchnholtz merkt op, dat als men bet
Idle wit der schilderij, zooals hot door
oils in bet museum wordt gezien, met
hot felle wit, dat daarbuiten door do zon
bestraald wordt, vergelijkt, de helderheid
van tat eerste wit doukergrauw hlijkt
to zijn .
nLe gehcele geschiedenis onzcrgewnaarwordingen, zegt die groot .e natuurvorscher,
is con trelfende commentaar op ons onvermogen to bepalen of twee gewaarwordingen, welke wij onafhankelijk van
elkaar ontvangcn hebbeu, al dan nict
strikt gelijk zijn. Wat ooze aandacht
trekt is niet do qualiteit of quantiteit der
gewaarwording op zich zelv'e, maar hare
verhouding tot andere gelijktijdige gewaarwordingen ." Zoo zullcn wij inkl zwart
noemen, hetzij hij al dan nict door de
zon verliclit wordt . Intussehen hecft inkt
in do zon nog de helft der helderhcid
van wit• papier, dat in do schaduw ligt .
,Als alles om ons been donkor is, dan
doet zich eon ding, dat vat minder
donker dan de rest is, uls wit aan ons
voor. Over dug ziet go naar ecn schilderij, die u wit marmer bij maanlicht to
kijkcn geoft ; dat gcschildcrdc marmer is
zecr veto inalen helderder dan hot cchtc
mariner bij echt maanlicht zon zgn ."
Warmte, kleur . geluid zijn voor ons
oude bekenden . ZVij hcbben zelden of
nooit meer ecn geheel nieuwe, van al de
voorafgaande afwijkende gewaarwording .
Prof. llclfding verktauart de eigcnrchap
van bckendhcad, waarmede gewaarwurdingen optreden, door de samensnnclting
met sporen vain vrocgere daaraan gclijkc
"ewaurwordingen . De bedoeling is nict .
cdat de thans gegeven gewaarwording keen
vrijc on zett'standige voorstelling " Van , cell
vroegcre gclijkc gewaarwording zon oproepen . Neen, de voorstelling vaui hot
verleden smelt, reeds v66rdat do dreuipel
van bet bewustzijn is bcreikt, met do
thans gegoven gewaarwording samen en
blijft this eon nonbewuste", ecn ngcbonden" voorstelling . Snedig vraagt Rehmke :
Hoe staaft gij dan uwe bewering, dat
zij er is?"
Voorts merkt Rehmke op, dat dit
samensinelten van gewaarwordmg en voorstelling totaal onverstaanbaar is . Want
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in do ecrste plants zijn gewaarwording en
voorstelling enkcl abstractics, welke dus
niet cone verandcriug kunncn ondergnan als door den term nsaniensmclten"
wordt aangeduid . Abstraetics veranderen
niet, maar zijn en blijven wit zij zijn,
zoolang zij zijn . Bijaldicn zij oorspronkelijk twee in gotal zijn, blijven zij twee
en kunncn nict later tot 6611 zijn smucngesmolten . "Ooze hedendaagsche psychologie lijdt aan doze leeltlko ziekte, dat
zij gewaarwording on voorstelling als individuen in de ziel opvat, die wet buiten
onzen gezichtskring kunncn treden, inuar
dan in den nacht law bet onbewuste
mocten onderdniken, vanwaar zij, als do
elegenhcid "unstig is, weer boven den
5 renipel
268 . vaui hot bewustzijn komen ."
bl .
Dut alles is volgeus ltehmke
mythologic,ongepaste persocnsverbcelding .
Vcrder : bij hot onnuddellijk herkennen
komt Let volgeus Iiutl'ding niet tot Let
nwcrkelijk" voorstcllen van den V oegcren
toestand, want bet verleden, dat opgcwckt
wordt, smelt oogenblikkclijk sunken met
hot bedcn, hct.wolk herhaling van dat
vcrlcden is . I:licrop antwoordt Itchnnke
to reeht : Hob kunncn do voorstelling van
hot verleden en do onderviuding van bet
bedcn met clkandersauneusmcltcn, w •anncer
zij niet, al zij hot nog zoo kort, vooraf
geschcidcn zijn? bl. 502 .
Eindclnjk : last onmiddrllajk bckend zijn
van lets karat volgcns lIofl'ding door
nonwillekeurige vcrgcbjking" tusschen
bedcn en vcrlcden tot stacnd . Hot antwoord van ltehmke is, dat de ideutiteit
van twee ondervindingen nict door vorgeltjking, zelfs niet door nonwillekeurigc
vergelijking", kan ,vorden uitgemaakt,
tenzij zij uit elkander gchouden worden .
111aar hoc rijmt daarmede, tat enkel
,'hot product der snuuensunelting" ons
gegeven zon zijn? 1lutfding spartclt out
zicb nit de klena to redden, spreekt ten
slotte van ngcbonden vergclgking" en
tracht zoo met eon woord do tegenstrijdigheid to vcrgoelijkcn, waarin hij zicb
gewikkcld hecft .
Vat is nu de leer van Rehmke zelf?
nDat gezieht, die stem is mij bckend ."
Dit wit volgcns Rehinke zeggen : ilk
ben mij bewust dat gezicht meer gezien,
die stein meer gehoord to hcbben ." Do
ondervindino van bet oogenblik zelf rocpt
de voorstd?ing van eon verleden op .
Wcllicht is Let con zeer wage voorstelling,
zoodat w- ij ons to vergeefs trachten to
bezinnen, waar, wanneer, onder welke
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omstandigheden wij dat zelfde gezien of
gehoord hebben . Maar indien ann de
onderviuding van bet hcden zich in hot
e hecl nict de gedachtc aan con verleden
butt vastkoppelen, outbreckt ook hot besef
tegcnover icts bekends to staan . Hot is
this juist gezien, dat de zich herhalende
waarneming, zal zij den stempel der
bekendheid hebben, con voorstelling moot
oproepen, maar do inhoud dier voorstelling is Diet Dan dies der waarneming
gelijk, kan zelfs Diet daarann gelijk zijn,
want hot heeft gees zin to bcwcren, dat
A ons .1 voor den geest zoo halen. Dc
inhoud der voorstelling is : con vroeger
tijd . Men bedcnke, dat met icdere ondervinding van gelijkheid uit den card dcr
zaak tevens die van verschil most zijii
saanageweven . Om gelijkheid to ontdekken
tusschen de opvolgende shagen van con
klok mocten wij tevcns ontdekken, dat
zij versehillen, dat zij naunelijk onderscheiden posities in den tijd innemcn .
Om gelijkheid to bespeuren tusschen centen
mocten wij tevens waarncmen, dat die
muntstukken versehillen, namelijk op onderschciden plaatsen liggen . Zoo moet,
wanneer eon bock ons bekend voorkomt,
to gelijk met zijn inhoud ous do voorstelling voor den geest trcden den inhoud
reeds vroeger, op een anderen tijd on
onder audere omstandigheden, in ons to
hebben opgenomen . Zeer zcker behoeft
de voorstelling van zoodanig verleden
Diet juist in bet blikpunt van hctbewustzijn to st ; an, maar indien zij gehcei ontbrak en de vluchtige gedachtc aan con
vroeger lezen volstrekt niet door onzen
Feest trok, dan zouden we ook niet den
mdrok hebben bij herhaling thans hotzelfale to lezen en ores met ouden kost
to voeden . Lets bckends voor ons hebben
is last betvustzijn : aweer to hebben wat
wij rroeger hebben gehad ." bl 512 vlg.
`ltchmke loochent this nict, dat de ontwikkcling, waarbij dingen de cigenschap
van bekendheid erlan-en , een gevocl van
associatie zou zijn . ~laar bij acht hot
een label, dat do gemecuzaamhcid, welke
dingen voor ons gevoel hebben, daarin
wortelen zou, dat er wedcropstanding van
oude indrukken is, welke anti den iridrnk
van bet oogenblik gelijk zijn . Voorstelbaar, zegt hij, is alles, wat vroeger ooit
aan de ziel eigen was, in zoover bet
verbonden was met lets, dat op nicuw
inhoud vain bewustzijn kait wezen . ,,De
algenicene wet van bet voorstellen inidt
aldus : wanneer een tegenwoordigeinhoud

des bewustzijns aan cen vroegeren gelijk
is, dun is datgene, wat onderscheiden
van dicn vroegeren inhoud er to samen
mode gegeven was, voorstclbaar ." ,,De
twee zoogena amde wctten dcr ideeenassociatie, de wet van coisistentie en
successie eenerzijds, die van gelijkheid
anderzijds, zijn op de keper beschouwd
slechts twee uitdrukkingen van cone en
dezclfde wet, welke al ons voorstcllen
beheerscht ; hot cerschil is, dat de eene
formule moor nadruk daarop lc-t, dat
de vroegere inhoud des bewustzijns sanaengesteld most zijn geweest, do tweede
daarop, dat or gedceltclijke gelijkheid
tusschen verleden en heden moot bestaan,
zal or een voorstelling worden opgerocpen ."
bl. 286 .
Ziedaar de leer van Rehmke . Ik zal
Diet bcweren dat zij volledig is . De
dingen nit onze dagelijksche omgeving,
ook zon, maan en sterren, wekken zeldert
of nooit de gedachte aan een verleden
in ons op . 'l'oeh is hun aanblik ons zeer
vertrouwd . Waarin bestauit bier do bekendheidseigenschap? Gevoelt men zich,
zooals Prof. James aanneemt, to huis to
midden van de gewone dingen, omdat,
door de hcrhaalde wa arnemin,, or gemakkclijkhcid van waarneming is ontstaan?
I .iever dan op doze vrang, in to gaan,
wil ik thans nog, ter nadere karaktcristick, eon andere stelling van ltehmkc
mededeclen .
VAN DELL I\r1JCK.
(IVordl reroolgd.)
Abriss der argerueanischen Laullehre
nail besouderer Jiick .Qichl auf die
nordischen Sprachen zun Gebrauch
bei akadenischen liorle angcn, von
ADOat' NoREEN . Strassburg, Triibnor 1S91 . Prajs f 3 .25 .
Dit work heeft door do wijze waarop
het is ontstaan con kenmerkende eigenaardigheid, die het onderschcidt vanandero
Duitsche boeken over dergelijke onderwerpen . Hot is namelijk de vertaling,
door den schrijver zelf bewerkt (en bij
die bewerking stork uitgebreid en verjongd) van den Utkast tit Foreliisningar i
urgermansk Judliira (Upsala 18 :)0), die
in do eerste plaats besteind was voor den
Zweedschen student ; eu daaruit last zich
verklaren dat in dozen Abriss een bizondere aandacht is geschonken aan de Skandinavische talen . Uit zijn overvloedige
kennis van de Skandinavische talon en,
laten we die vooral Diet vergeten, tong-
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vallen, hceft do schrijvcr een schat van van dr . Klu}-vor : n\icmand kan groot
vormen geput die voor menigen gcrmanist zijn in do vergelijiende tnalwetenschap,
een gesloten bock plegen to blijven . Die die niet op althauus een gebied uitmunt
eigenaardighcid hceft zijn groote nut, juist als philoloog." (Academicselt 1'roefscbrift,
onudat do meeste gelijksoortige werken biz . 160 .)
Nu is hot hcerlijk van dit bock dat
door Duilsehers zijn gcschreven, zoodat
het zooveei voorbeelden geeft, want daardaarin allicht aan de Duitsehe taalgrocp
een overwerende invloed is gegund . Wat door kunnon we or licltt eenige missen
in 't bizonder de tongvallcn betreft, wel- (lie vcor 't oordeel van den rechtcr die
iswaar levert de overscliatting van de de beteckenissen hooghoudt niet kunnen
vormon van de levende tongvallen in hestaan . Maar hot is rein taster in den
blinde, bet is 't onnmgclijkc vergen van
enkele opzichten gevaar op waar, zooals
hier, met de oudst bekende stadia van ons gevoel voor waarsehijnlijkhcid, als
do tail moct worden geopercerd ; nmar bij hier gekonibincerd worden gri . `adrds
iemand die zoo doorkneed, zoo door en `rijp, sterk' met got. snalrs 'wijs' s . 8 ;
door thuis is in do Noorsehe tongvallen
oijsl . g ia °wouw' met ilij4en s . 21 (volals Noreen, is dat gevaar vrij goring .
gens s. 96 betockent ozw. gla%ia °wouw'
had do schrijvcr ook maar wat nicer eigeiljk : gljjdende vogel) ; olid . gimierit
acht geslagen op do tongvallcn waar hot
'aan land gekomen' met tat . miras s . 31
de beteckenissen betroft, had hij zich in (zic trouwens ook U. Ehrismann in Litedat opzicht maar wat nicer aan hun lei- raturbl . 16 [1893], Juli) ; oind . trllni
ding toevertrouivd! Want hoogst be- `waaien' met woedde s . 41 ; gri pemphreelnnx
denkclijk is 't streven dat (trouwens niet
'wesp' met braden s . .12 ; got . llrrlan
allcen in dit bock maar bij vole atlciil- `schrcieu' stet groeten aid . ; gri . ner7aonwi
kundi en tegenwoordig) zoo herhnaldclijk `overlcg, bedcnk' met noes s . 43 ; arii
en zoo beslist uitkmnt : om to beginnen phcllos 'kurkebasi' met bat s 49 ; lit.
met twee woorden samen to koppelen
ren1auun 'vergif' met wirier s. 49 tig . ; nindl.
omdat do vorni overcenstemt, en dan hafJhetisse `lucks' met hater (con alleiding
met do beteckenissen maar zoo's bcctje
(lie hool'dzakelij kjk schijnt to stcunen op'
to schipperen .
de verkeerde splitsing hag-Jaetisse!) s . G3 ;
We laebben hier 't om-ekcerdc van
wat in vrocgcren tijd getenrde : toes oind . In `toch' met ohd . da 'jij' s. 80 ;
gin' men uit inn de beteckenissen en nrii kdrudos 'kuiticcuwerik' met lied s . 90 ;
kombincerde twee woorden its do vormen Tat . iusnla 'ciland' met news aid. ; oind .
ook zoowat overcen kwamcn . Langzamcr- praslinuis `gcdrongen' met sleeu s . 198 ;
hand word de vorm een nauivlettender osa . selrao `rustbank, bed' met lit . szelna°u
beschouwing waardig gekeurd, eerst do
dakvorst' a . 219, en dcrgelujke moor .
medeklinkers alleen, dnarna ook de klinHoe vernuftig en scherpziuuig de afkers. 1llaar titans dreigen we to vervallen lcidingen van den sehrijver yank zijn, do
in een ander uiterste : den vorm beginnen bohocdznanaheid is to wcinig betracht
we mee, en dan moot do beteckenis waar bet gold zijn gissingen als waarmaar Zion hoe ze achtcraan komt strom- schijnlijke et~~mologioi n wereldkundig to
pelen . Do mensch maakt bet zich nu niaken .
eenmaal graag gemakkclijk, 'on hot is
Scheup steekt dat gchrek aan behoedniet moeililk, met ecn bcctje goeden wil zaamheid of bij do aarzelende voorziehen door diep wijsgcrige beschouw •i ngen tigheid in 't aannemen van de stoute
van do cone beteekenis tot do audere to
lupotczen van andere gclecrdcn,al worden
(lie ook door vole vakgenooten gesteund .
geraken .
lunar zoo verliezeu we toch alien vaster Zoo waagt - oreen zich bij voorbeeld niet
bodem onder do voeten! We mogen aan een keus uit do velerlci inzichten
immers als regel nict aannemen dat twee omtrent de klanken die in oorspronkelijk
beteckenissen in clkaar kunnen ovcrgaan,
nict beklemtoonde slit itlettergrepen uit
als we riot in de aeschiedenis van de large klinkers zijrt ontstaan (s . 2S, Anm .) .
that, 't heist nog in die van den hiatsten Zoo twijfclt hij, ondanks do schijnbaar
tijd, den vinger op con dcrgelijkcn over- vole vodtbeelden, aan de teorie van 13ugme
gang kunnen leggen . Do vorm kan ons dat spiranten zonder stcmtoon aan 't begin
do zouderlingste on onaangenaaunste parten van een woord (in den /absolitten anlaut"
spelen ; dat hoeven we hier nict aan to nl .) tot spiranten met stenitoon kunnen
toonen . Daaroin is zoo waar do stelling worden (S 38, Anm . 1 tot 4) . Vergelijk
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ook wat gezegd wordt over 't iulasschen
en uitvallcn van n in § 58, 1 .
Leer lezenswaard zijn do besehouwingen
over den nablaut" op s . 37 11, ., waar do
schrijvcr met kracht optreedt tegen do
meening dat do Indogermaanschc twit in
haar vorming cenvoudiger en doorzichtiger gcwcest is als de nieuwcre talon ;
en op s . 39 fig., waar verzet wordt aaneteekend tegen de leer dat idg . a, e,- i,
o, u ieder eon enkele klank mocten zijn
geweest, en nict vcrschillende klanken
van onderseheiden schakeering geweest
kunnen zijn .
Eon pear ketterijtjes tegen 't NcdorIandsch ivillen we bier even nanstippen .
S . 21 wordt ndl . neder aangeii tald als
eon van do bewlizen dat 't Germaansch
ook eon vorm met e heeft bezeten, terwijl hekend is dat ook *,zider in 't Noderlandsch nrder moest worden . ._l
0 . ndl .
bade aid . De MI . e in con open lettergrecp bcwijst op dit sink even weinig
als onngekecrd eon got . i, en hoort dus in
Anon . i op s . 23 thuis .
S . 9 .i . MI . solgp zal wet uit Hoogduitsch iaialf' zijn overgenomen ; moor
v0 . m •l a . zonpe.
S . 195 . Hot is twijfclachtig of ndl. ij:er
eon nude vorm is, want hot kan best
uit
% :era zijn (mtstaan . Of, wat editor
minder waarschijnlijk is, nnndl . iser kan
eon nieuwo enkclvondsvorm zijn bij den
pluralis ixeren (uit *isern) . 't Lnkelvoud
isereu komt o . a . voor in 't eeste Limburgsehe fragment van den Aiol, v . 106 .
Lie vorder \'erdam, 3indl . \Fdb . op iser .
't Ml . had den schrijvcr sans nog wat
meer kunnen helpen . Zoo maakt uundl .
rwellre en nndl . vijfrcouler a priori osa .
ptoIdara waarschijnlijker dan f"Ifoldara
s . 76 (waarom ohd . ffaltra mast f1'fulfra?) ; udl . meek veron erstelt een ondi .
*nxeki (s. 93) ; in 't ndl . staan nie :en en
fide .-en naast elkander (s. 148) . B!j tot
s . 157 hadden wet vormen met u, zooals
nindl . to (o)lee, osa tolna, oe . tolnere mogenn
worden genoennd, en bij oijsl . rotir ndl .
cant, dat door Franek zonder afdoerlde
reden nit 't Romaansch is afgelcid (Etym .
Wdb. i. v.).
Tegen pint > pm (s. 174) is thans Brugmann opgekomen, met sterke argumenten
(Indog . Forsch . s. 376 ff.) . Slcebts zelden geeft Noreen zich bij 't
verklareu van do taalverschijnsclen san
ijdele hespiegelingen over, zooals hij doct
in do lnatste paragraaf van zijn work, die

de reduplikacic behandelt, inzonderlrcid
in de laatste Anmerkung s . 233 f., waar
met eenige woordca wordt to verstaan
gcge•e n hoe verscheiden gevallen van
wortelvariacie uit do reduplikacic kunnen
worden verklaard . Helder is hier do
mogelijkheid betoogd, maar do waarsehijnlijkhcid? Neon .
Helder als fills is trouwens bet gcheele
bock, en daarbij bezit hot Loch eon gro'tc
mate van beknoptheid, die feiten en gissingen in een klein bestek opeenstapclt .
Do Ahriss, of liever zijn origiuccl, is
oorspronkclijk geschreven orn gebruikt to
worden bij de nkademische lessen . Of
bet bock als zoodmnig in Nederland groote
diensten zal bewijzen, is do vra+ng ; we;ens
do overgroote aandaclrt daarin eschoaken
aan do Noorsche talon, die althans asn
drie van ooze universiteiten in 't onlerwijs zeer ver op den achtergrond •z ijn gescboven, o ;n goon sterker wordd to gebruiken . Maar voor den student die do
ve•gclijkende tnalstudie nict looter beschouwt als eon bulpmiddel om door zijn
doclaawl to ko :nen, en voir den leeraar
of ooderwijzer die zich begeelt op hot
gebied van die wetenselnap, is hot cen
voortreffelijke hulp .
Rotterdam .

J. H . KERN Hz .

Gescluclrle der Aarolingischen .lfulerei
ikr Bilderkreis and seine Qaellen
von FRANZ FRIEDRICH LEITSCnUH .
Er komen langzamerhand bijdragen tot
germaanse Kunstgeschiedenis . - In Nederland wordt aan dit soort antiekwicteiten weinig gedaan . En toch - 't is
even nodig als germaanse metriek, en
fonetick, en grammatiek, en noch enige
-icken !
Wij hcbhen in Nederland behalve veel
verspreids in tijdschriften, o. a . in de Dietse
,'Yarande, nocb 't boekje van Vonmaer. 1)
Dit bock van Leitschith verdicnt dat
men er kennis wee maakte. 't Is 'en
verbeterd en vermeerderd antwoord, dat
bekroond word door de St •nratsbarger A .kademie . En er stoat veel anntrekkeliks
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Vgl . ook, behalve de litteratnur in 't bock
noch : Merow . a. Karol . B.utth'itigkeit
Dr . Kour. Plath, Deutsche Rnudschau
225 .
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in ook voor ons Nederlanders . Ik kan
volstnan met alleen maar nit de inhoud
aan to haven
Die Karolingische Malerei unter angelsiichsischent and iriscbcm Einflusse . Die
Karolingischc Miniatur-Malerci . - Klostersehulen St. (inilen and Fulda . - Der
Utrecht-1'salter (met 'en afbceldino!).
Daarmee bedoel ik in genen delc lret
overigc to veronwaarden : integendeel! Dit
book verdient in z'n geheel van 'en vakman besproken to worden .
Karaktcristiek is "such die neigung der
Karolingischen Kiinstler (welchc) am entsehiedensten auf schar c auspragung der
gednnken gerichtet (1st)"!-nliebefofl betraehtcu sic die Tier- and Pl anzenwclt ."-

P. C. Ilooft's iVarenar en Sehijnheiligh, mct inlciding en aanteekenineen van Dr . J . VAN VJ .UTEN,
nagezicn en nader toegclicht door
Dr. J. BrttGSUA .
In den Nederle idschen ~Sperlator van
Nov. 1595, hl . 36t, licell Dr. F. A .
Stoett to Amsterdam eon valsehe voorstelling van dit bockje gegeven . Hij
heeft gesp oken van cen mcuwe uilgave
en Van Vlolens wijzc van vcrklarcn op
mijn nnam genet. Daarom sehrcef ik van
den Spectator, dat ik geen nieuwe uiteave van den Varenar had bewcrkt, dat
ik slechts door de vcrinelding tier hinderlijke drukfouten (bl . 149) en de toelichting bij vcrschillende woorden en
zinncn, de noq ourerkochle ere"mplaren dezer
oplrrye bruikbtardcr had willcn maken .
Die aanteekeningen London ook afzonderlijk in eon tijdschrift . zijn geplnatst,
maar ten gerieve van de latere gebruikers
dezer Pantheon-nitgavc had ik ze danrachter laten innaaien . Ten de 1tedactie
bezwnar maakte mijne anti-critick (?) op
to nemcn, ei .chte ik van den beer Stoctt,
als hij eon cerlijk man was, terugneming
van zijn artikel . Hij heeft daartoe nict
willen besluiten, antwoorddc center wel
to bebbcn gcwcten, dat mijn work begint
op bl . 149, maar dat men onder den
term nazien niet verstaat hot zuiveren van
drukfoulen, naar hot radlisch nazien ; dat
hij nu evenwcl begrijpt, dat ik do zauik
anders had opgevat, maar dat ik in ieder
geval dat altos ipsis verbis had moeten
mededeclen, dat de gchcele uitgave, zooms ze thans is geschied, minstens is cen
groote ouvoorzicntigheid .
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Hot zij zoo . Oota zijn aanmerkin" op
in ijne aanteekeningen . 1k wensch alleen
de zoak van hot juiste standpant to later
bezien . En niet. nicer in den waan, dat
eeu good verstnander maar con half woord
noodig heeft, vermeld ik om nicuw misverstand to voorkomen tevens, dat Van
Vlotens Pantheon-nitoavc van Vondels
Hekeldichlen op dezelfde wijzc en met
hetzclfde doel is "nagczien en nader toegelicht ."
Groningen,
J. BERGSMA .
Jan . 1896.
Ik had 't plan gchad de voor nieuwe
edictsies rondgestuurde resensic-cksem,plaren van do Pantheons to bespreken .
rllaar onder 't nagaan block dat van 'en
oud gebouw de voor- of achter-muur met
portland-sement was besmeerd om 't geheel 'en toonhaar aanzien to gevon . Toen
hob ik in'n tijd ann wat anders hesteed.
\u 't ter sprake komt, kunnen we
evenwcl niet verzwijgmi dat naar onze
Inciting - evcnmni tits de anderen, die
or Ran mcededen, - nosh 1)r . Bcrgsma,
noch Dr . Mover, noeh ook Dr. S t o e ttzelf zich mocl :t lotion tot dergelijk work!
Daarorn hebben we ons min of inter
verwoudcrd over 1)r . Stoctt-z'n krietiek
in do Spectator, dat hij maar con Pantheon-edictsie bcspreckt .
Muar daarom ook alleen verzocht ik
plaatsing voor bovenstaande vcrklariug van
Dr. Bergsma.
Be1TENrtgsT HETTE)MA .

Dr. Bergsma schreef in zijne geweigerde repliek aan den Spectator, dat hij
tie verdere woord- en zinsvcrklaringen gaf
to aanvulling en verhetering van Van
Vloten . Hij erkent dus zelf critiek to
hebben geoefend . Laat hij nu op den
oinslag rlrukken nayezien, dan meet dat
dus opgevat worden tits critisch nagezien -- anders schrijft men "van drukfouten gezuiverd ." Hot ergste is evenwel
dat Dr. B . zich heeft later gebruiken
out onder ztjne vlag de voile modderschuit van Van Vloten op nicuw de
wereld in to sturen. Dat doet cen wetenschappelijk man niet . Met Dr . B. H.
alle Pantheon-edities over cen kam to
seheren, kan ik natuurlijk niet . Ook het
goede in )let work van anderen weet ik
to waardecrcn, en mij dunkt dat er naast
de degelijkc, wetenschappelijke Zrcolsche
Herdrukken wel plaats is voor schooluit-
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Kleine mee •d elingen over boekwerken .

gaven, mits gezorgd is voor een zuirere
tekst en de noodigegoede teksiverklaringen .
.F A . STOETT .

Een kleine opmerking als slot.
Of er pleats voor is, zullen do uitgevers ten slotte moeten weten ; dat de
Pantheons jongensbocken zijn, en juist
voor onderwijzers, die zich-zelf mocten
helpen, gcscllikt, - goof ik niet toe .
Magna reverentia pucris debetur .
En daarvoor is nict allecn 'en gocie
betrouwbare tekst nodig, maar allereelst

KLASSIEK :

alle aantekcningen, die kunnen verklaren
vat afwijkt van het tegenwoordig beschaafd taalgcbruik ; gcen wetenschappelike historiese taalkunde mag gegeven don
hoogstens waar 't de tekst in kwestie kau
ophelderen.
J uist in de Zie. Herdr . strevcn we or
naar aan deze eisen to voeldoen .
't Schijnt dat wat cigelik prinsiepe van
eksegese moet wezen, - ook, en joist voor
schooljongens, - 1)r . Stoett ontgaan is .
%Vetenschappelike gelcerden kunnen joist
eon uacht aantekcningen van do Zwrolve Merdrukken missen - en verbetcren! B . H .
al

ONNATIONAAL .

0 zoo bet hem ingevallen ware den jonkman aan to raden, al zyne bestoven boeken to laten rusten, om slechts in dat to lezen, 't welk zich,
iederen morgen nieuw, voor zijne gretige blikken van zelf ontsloot ; -- zoo
hij Poot verzekerd had : ,er zjn grepen in uw stukje, Hooft waardig, en
Vondel zelf is nergens grooter dichter dan gij hot bleekt in de verjeugdiging
der natuur, in de herboren ]elite van Latmos, als de twee gelieven elkander
omarmen, - maar moat rusten en Vondel en Hooft, - pijnig u niet oin bell
in to halen, waar de eerste den Latijnen nastreeft, de laatste de Italianen
op zij(le dringt ; o n t w i k k e l u z e l v e n !" 0 zoo hij dit gedaan had, welk
een andere oog,t golfde ons thans van den Abtwoudschen akker tegen! Laat
ons billijk zijn ; wij vergen vast meer van den man, dan van zijne eeuw was .
Riekt bet in de onze nog niet naar den mutsaard, zoo gij al de kleingeestige
bewonderaars van Grieken en Romeinen op den Bloksberg wenscht, - met
meer eerbied voor do Ouden uitgedrukt, en overeenkomstiger met onze liefdo
voor de kunst, - zoo gij de verknutseling van bet inheemsche naar uitheemsche vormen afkeurt, - zoo gj nationaliteit, individualiteit eischt in
bet Minnedicht? Een voorbeeld wekt op, een leiband belemmert! \Vat geeft
den meesterstukken der Oudheid hunne waarde, wat anders dan dat zj de
volkomen uitdrukking waren van bare eigene begrippen, van hare eigene
gewaarwordingen, dan dat zj ons den toestand veraanschonwelijken in bet
schoonste en daarom treffendste licht? 0 liefde onzes Volks, onzes Tijds,
waar zijn uwe za .igers?
E . J . POTGIETER, De folio-b bel .

CORNPUT'S PROFEETSIJ .
4 Febr.-24 Febr. 1581 .
(POTGIETER.)

Potgieter heeft de heriunering aan den bekenden verdediger van SteeIIwijk in een gediclltje willen verlevendigen . Lateti we dat vers eens
nader bekijken . Alaar eerst willen we ons op de hoogte stellen van de
omstandigheden, die we voor llet juiste begrip van den inhoud noodig
of wenschelijk achten . Daartoe geven we eels Historische Inleiding.
Cornput is de man geweest, die de kloeke verdediging van Steeiiwijk
geleid heeft tegen Rennenberg, den afvalligen stadhouder van het Noorden .
Deze twee maunen hadden nog kort to voren, bij een alder beleg, elkander gesteund tegen een gemeenschappelijken vijand . Toen Rennenberg,
in 1576 voorloopig, in '77 definitief aangesteld als stadhouder van Friesland en Groningen (in de plaats van Robles), llet volgende jaar belast werd met de landvoogdij van Lingen en Overijsel, haastte hij
zich, om dit gewest, dat nog voor een groot deel in hander der
Spaanschen was, gelleel aan de zijde der Staatschen to brengen, en had
daartoe zijn beschikbare troepen om Deventer gelegerd . flier nu was
het, dat Cornput, op last der Staten, het Grafelijk leger kwam versterken . En die hulp was niet gering, want hij stond bekend als
"peen schrander veruuft, ook ervaareu in de krijgsbouwkunst en zeer#
'/welkoom derhalven ." - Iiij was toen Hopman en bleef dit older
Rennenberg. Tot diens afval, natuurlijk . Want toen de Graaf, na
Groniugens overgaug tot den Koning, en 't bevestigen van zijn gezag
door het verzetten der Wet, met vleiende brieven ook de Ommelanden
en de Hoplieden der bezettingen aldaar voor de Spaansche zaak zocht
to winuen, stond Cornput op den avoud van den eigensten dag met
eenige vendels voor de stad, om tegen zijn afvalligen Heer het beleg
to begiunen, de overige Hoplieden waarschuwende, om metterhaast met
hun vendels de zijne to versterkeu . En waarschijnlijk zou door hun
aller kloeke trouw het verraad zich alleen tot de hoofdstad bebben
beperkt, indien Hollenlohe zoo gelukkig was geweest, van de troepen
5
VI
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to verslaan, die Parma tot ontzet van de stad ikad rezonden ') . Afaar
Hohenlohe werd tusscheu Koevorden en Hardenberg door Maarten Schenk
totaal verslagen ; Schenk trok eerst op Koevorden Jos, rukte van daar
naar Groningen, ontzette de stad en deed er een luist .errijken intocht .
Veertien dagen later viol Delfzijl en ginger de Ommelanden verloren .
Niettemin, - een opouthoud van 15 weken had do Friezeu ge:legenheid gegeven, zich to beschansen . Ook de overijselsche steden werden
van Holland uit door Oranje - die thins het stadhtouderschap bekleedde - van bezetting voorzien . Vooral word Kampen versterkt, dat
den IJsel beheerselite en voor Holland de poort was van Overijsel .
Evenzoo Zwartsluis, dat de waterwegen naar Zwolle en Meppel afsloot .
Afaar vooral word Steenwijk voorzien, dat den weg naar Friesland beheerschte, en dat tot op 't laatst van Juni slechts den ve» del onder
Olthof binnen de wallen had . Bovendien lag het dag aan dag bloot
voor een overval der Spaanschen, die na Hoheulohe's nederlaag hunne
zwerftochten van de Boertagne tot aau 't land van Vollenhove uitstrekten, en hoopten op de koningsgezindheid der Steenwijkers . En
niet to vergeefs . Afaar juist op het oogenblik, dat een 100-tal Walen,
die zich voor de Oostpoort hadden vertoond, door de Spaanschgezinden
stonden binnengelaten to worden, kwamen door bemiddeling en op aandrang van eett der burgenteesters en den secretaris, Zeger ter Stege,
twee vendels Unie-troepen, onder Hendrik van den Berg en Doornik,
door de Woudpoort binnen en verzekerden de stad voor Oranje .
Na zijn zaken in Groningen geregeld, en de Boertagne, waar Holtenlohe zich genesteld had, van den vijand to hebben gezuiverd, trok
Rennenberg naar 't Zuiden om het werk van den afval to voltooien .
Eerst nam hij Koevorden, dat verloren was gegaan, bij verdrag, daarop Oldeuzaal, welks bezetting een storm afsloeg, maar waar de
burgerij hem de stad in handen speelde ; beproefde toen Zwol, dat,

1) Rennenberg was een weifelaar. Door zijn besluiteloosheid en zijn talinen kreeg men
argwaan, hicr overal en in 't Zuiden ook Partna . Vandaar dat dadelijk-bij-de-hand-zijn van
ictnand als Cornput, die him kende en ook de stad . Maar vandaar ook de totale afwezigheid van hulptroepen, en die onnoozele insluiting . - Trosee (Verraad van Itennenburg,
'a Ifertogenboach, 1894) beweert, dat R . geprovoceerd is door een voorgenomen Calvinistiscbe
omwenteling, met plan tot inlating van Geuzenvendels . Zie echter 't gebrek San bescheiden
en zijn zwakke argumentatie. Is Mepsche alleen geloofwaardig? Zat R . al buiten dat
nict in de brand? Was Oranje niet op koinst met zijn lijfwacht? Was R . bet troepenbevel
al niet ontuomen? Sloten de Staten al niet de heerwegen af, en sloopten Sonoy en de
Friezeu al niet de kasteelen? M. i . moet dit er vooral bij in ncht genomen worden .
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hoewel Spaauschgezind, de poorten geslotea hield, trok daarop naar
Gelderland, waar hij to veel tegenstand vond, en sloeg ten slotte,
18 Oct . 1580, zich neer voor de wallen van Steenwijk .
Juist den vorigeu dag was het vendel van Cornput - hij zelf was
met de post van Kampen gekomen - de bezetting komen versterken .
Zeer tot leedwezen der ingezetenen, die de poorten voor de hulptroepen
gesloten hielden . Maar het krachtig optreden van Olthof, een der hoplieden van de bezettiug en die er zoo good als thuis was, maakte, dat
door geweld verkregen word, wat door overreding niet was to winnen .
Cornput's vendel kwam binnen Steenwijk . Was het niet gebeurd, de
geschiedenis van Steenwijks beleg had allerwaarschijulijkst anders geluid .
Op den dag der insluiting zelf kwamen nog twee pas aangeworven
vendels Hoogduitschers, onder Hopmau Plaat en Joh . v. Berenbroeck .
schout van Gelder, door de Woudpoort binnen do wallen, terwijl zieh
de Renneuburgers voor de Onniuger-poort lieten zien .
In 'talgemeen hebben wij er nog maar een flauw begrip van, wat de
80-jarige oorlog eigenlijk voor een strijd geweest is . Van het belangwekkeude der vele kleinere feiten in onze eigen geschiedenis wordt veelal
onze aandacht afgeleid, om gevestigd to worden op het verbazende der
volkerenhistorie . Hier immers geen Zama's, Hasting's of Waterloo's, die
over het lot van Vorsten en Rijken beslissen . Integendeel . Zoo op hot
eerste gezicht, schijut de oorlog hier to hebben bestaan in het wederzijdsch afhandig makeu van steden en sterkten . 't is alsof beide partijen zich inspaunen voor het semen van sterke position tot een basis
voor de eene of andere militaire operatie, welke operatie dan zelf steeds
achterwege blijft . Hot groote schijut zich to versnipperen in het kleine ;
een dreigende wolk laat zich vervloeien langs onschuldige koperen
spitsen : een beslissende slag lost zich op in een lange rij van overrompelingen, schermutselingen, strooptochten, belegeringen, uitvallen,
pogingen tot ontzet, enz .
Maar daarmee oordcelen wij evenwel onbillijk . De oorlogen van diem
tijd werden niet anders gevoerd . Die van Filips tegen Frankrijk was hehoudens een paar slagen - van gelijken aard geweest : een voortdurend stroopen en brandschatteu der grensprovincieu, met het belegeren
en ontzetten der sterkten .
De 30 jarige oorlog grootendeels evenzeer . Met Napoleon eerst krijgen
-de oorlogeu een wider karakter : 6n veldtocht, wel beraamd, en snel
uitgevoerd ; lange militaire marschcn met parallelle massaas, die bij hun
4amentrekking een beslissende slag slaan . Daardoor worden de oorlogen
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korter van duur ; de overlast van troepen wordt door enkele provincien
gedragen ; door de snelheid van beweging en de betere proviandeering
van liet leger wordt de druk voor een groot cleel van de bevolking outheven, terwijl bet doel : het Gouvernetnent in bet hart aau to tasten, den vijand zoo min mogelijk bedacht doet zijn op 't verdeelen zijner
krachten tot uevenbedoelingen .
Maar ook : een vestiugoorlog, zooals wij tegen Spanje gevoerd hebben,
behoeft juist niet altijd aanleiding tot de opvatting to geven, als zou
zij niet de hoogste inspanning vergen van de oorlogvoerende partijen .
Een belegerde vesting kan zelfs aan beide kanten de hulpbronneu der
natieu uitputten . Aan 't behoud of 't verlies ligt dan de beslissing van
den oorlog. Saragossa, Sebastopol en Plewna kunnen het getuigen ;
Osteude, in bnze geschiedenis, verslond sebatten, hier en giuds ; voor
Antwerpen zette Parma alles op het spel ; Sluis vroeg zijn hoogste inspanning ; en wat heeft Holland niet gedaan, om Haarlem to redden,
wat hebben zelfs niet de Hollandsche vrouwen aan kleinodien geofferd
om het geld bijeen to krijgen voor Leidens ontzet ! En evenzoo werd
thaws op Steenwijk heel de kracht van Holland geconcentreerd, om de
belangrijke vesting voor de Staten-partij to behouden .
Zooveel to sneer verbaast ons die ongewone krachtsinspauning, als wij
nagaan, wat voor geldelijke opoieringen eu welk een onvermoeide waakzaamheid jaar op jaar reeds van de Staten durft vergen . Van Januari
1580 b . v . tot aau St . Sylvester toe, trachten Staatscheu en Spaanschen
langs een lange lijn, die van Delfzijl tot aan Kamerijk loopt, elkanders
vestiugen to winnen door verrassing en openlijk beleg . Het aantal krijgsbedrijven van e(n enkelen veldtocht ontgaat ons door de opeenstapeling
der feitvolle jaren . 1 ) Een zelfde eentonig gevoel overvalt ons alreeds
1 ) Een staaltje in 1580 . Van Maart tot October in 't N . : Beleg v. Groningen . Versterking der Friesehe en Overijs . steden . Slag bij den Hurdenberg. Groningen ontzet . Delfzijl verloren. Schermutselingen in de Ommelanden . Koevorden hernomen (hier werd Will .
Lod . gekwetst) . Hoheulohe nit 't Oldambt verdreven en geslagen . De Friezen overvalleu
de Rennenbergers bij Aduard . Koevorden verloren. Oldenzual bestormd en verloren . Kort
beleg van Zwol . Tocht van Rennenberg in 't Zntfensche . Groenloo verloren . Rennenbergverdreven. Steenwijk berend .
Nu in 't Z . : Daur werden Nivelles, Avennes, Ninove, Mechelen, Diest, Sichem en Aarschot
gewonnen, en gingen Montagne (bij Doornik), St . Ainand, Antoiny, Kortrijk en Bouchain
(nadat bier een aanslag mislukt was) verloren . Eon aanslag der Spaanschen op Brussel mislukt.
Alleen 't voornaamste is genoemd . Ik spreek niet eens van de genomen en opgeworpen
schansen ; van de atrooptochten der Spaanscben in Artois en Henegouwen ; van de boerenopstunden, onderdrukt door Hohenlohe, der Overijselschen ; noch van soldatenoproeren .
Men zict : van Artois tot in 't N . leefden ingezeteuen en troepen op voet van oorlog . EnL
dat giug nog tal van jaren zoo door.

Cornput's profeet4j .

69

wanneer wij ons bij de geschiedenis van een zelfde vesting bepalen . 1 )
Vooral geldt dit de steden aan den IJsel, in Gelder, 't Limburgsche
en in Brabant .
Het begint ons thaiis duidelijk to worden, waarom wij de inwouers
der steden, bet wisselen der lieeren van een jaar en eeu dag allengs
met eeu onverschillig oog aanziende, - voor hun welvaart en bun
leven zien opkomen ; en wij begrijpen, waarom zij alles to vermijden
zoeken, wat tot den oudergang van bun bestaan en hun stall moet
leiden . Was bet platteland onveilig omdat het weerloos was, - de
steden waren door hunne inilitaire bestemming eveuzeer blootgesteld aan
de rampen van den oorlog . De inwoners zelf, leveude van nering en
bedrijf, wenschten hunne muren en grachten alleen als eeu waarborg
tegen de rooverijen van ]let zwervend geboefte, en niet als een nitdaging tot vijandelijkheden tegen lien zelven beschouwd to zien . Eu dit
karakter kregen zij , zoodra zich van den toren een bepaalde vlag vertoonde, eeu bepaalde besetting de inuren bezette, de grachten diepte en
voorwerken opwierp . 'Dan werd de stad 8terkte, en bet lot der bevolking
werd krijgslot. Achtte men 't leven verbenrd, zooals to 1 -laarlem en
Alkmaar, dan was de burger mede-soldaat ; was er hoop op verzoening,
dan was hij dikwijls bet militair beleid tegen, zooals to Leiden . Ben
scherpe onderscheiding is niet overal mogelijk . Rust en veiligheid ging echter
boven alles. 2 ) Vaudaar dat vele weigeren van garnizoeu, 't zij Staatsch
of Spaansch ; of - dat verzoekeu om ontheffing met aaiibod eener
geldsom ; of - het uitdrijven der bezettelingen bij 't naderen der tegenpartij, om alle aaiistoot en wrok weg to nemen ; of het onderhandelen
met den vijand, voor dat het belegeringswerk wordt aaugevangen, voor
de berenning, ja, voor de opeisching . Zelden of uooit was er in zulk
een geval sprake van plundering of geweld . Alleen werd de Wet
verzet ; werden nieuwe ambtenaren gekozen, en het Kerkelijk regime
gewijzigd . Dingen, die van zelf spraken, en die men van to voreii wist .
Reunenberg sloot Steenwijk in met 600 man voetvolk en 1200 ruiters .
Later werd zijn maclit veel grooter . Blijkbaar heeft hij zich in dit
beleg vergist, en gerekeiid op eeu directe overgaaf, hoogstens op een
korte tegenweer . Het tijdstip, waarop hij bet beleg aanving, doet dit
') Van Steenwijk b. v. : (1523) : Verwoesting door de Gelderschen ; (1580---81) Beleg
door Rennenberg ; (1582) Verovering door Taxis ; (1591) Korte insluiting door Maurits ;
(1592) Herovering door Maurits .
') Zie, wat Friesland betreft, vooral de Bjjjlagen bij Trosee .
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ook vermoeden . Zoo hij een ernstigen tegenstand had vermoed, had hij
in die streken ziju troepen niet blootgesteld aan een winterbeleg . Ook mag
tot ziju verontschuldiging dienen, dat de stad destijds weinig meer was dan
con hooge schans, daar zij slechts van een aardeu wal, met 4 of 5 voet dikke
borstwering, en een gracht omgeven was, aan de iioordzij heel smal en
ondiep, elders wat dieper, maar nergens meer dan 50 voet breed . De
poorten waren buitenwaarts op de grachtdammen gebouwd, met hooge
enge torens en zwakke muren vol schietgaten, met slechte deuren en
daar buiten hameien, doch zonder kam, valpoort en brug, en dus zeer
vatbaar voor bressen en verrassing. Er was voorts geeuerlei grof geschut
en geen andere paarden, dan de 12 of 14, der hoplieden .
Van de 600 man bezetting waren twee vendels pas gemonsterde,
ongeregelde en ongeoefende Duitschers, en van de 300 weerbare burgers
nauw 50 volkomen betrouwbaar . Ook was er geen opperbevelhebber
sangesteld .
Niettemin bleef de vesting behouden . [let belangrijke beleg kan bier
niet uitvoerig medegedeeld worden . Genoeg zij het to zeggen, dat de
geheele zaak heeft gehangen aan de kloekheid van Cornput . Door zijn
persoonlijkheid werd hij oubewust de ziel van den tegenstand . Hopman
evenals de anderen, was hij inderdaad de bevelhebber, en die anderen
voelden hun minderheid . Waar dit de ontevredenen en betweters prikkelde tot tegenwerking, bleef hij zichzelf en hun meerdere . Al aanstonds
had hij met de mismoedige stemming der burgerij to kampen . Een dag
of vier na de insluiting werd reeds bij de Unie op outzet aangedrongen,
en in den uacht van den 23elen werden een burger en een soldaat met
brieven, door drie hoplieden, de Overheid en een iuvloedrijk burger
onderteekend, naar Kampen gezonden om bij den Prins en de Staten
hulp to verzoeken . Zeer tot verdriet van Cornput, die het een schaude,
ja, strafbaar vond, de Staten met dergelijke praatjes aan de ooren to
komen . Vestingen toch waren niet gebouwd om bij de eerste opeisching
of bij den eersten aanval ontruimd to worden, maar om den loop van
's vijands zaken to stremmen, en alzoo tijd to winnen tot bet verzamelen
van eigen krachten . Juist de overhaasting, waartoe men de Staten
noopte, zoi het werk bederven en het laud in last brengen . - Doch
't was vergeefs betoogd . Na bet troostend antwoord der Staten zond
men weer, en nog eens om hulp . Maar toen ook was 't geduld van
Coruput op ; hij zelf nam de pen en schreef aan de Staten, dat zij zich
niet behoefden to haasten om den krijgsvoorraad, aangezien er nog wel
voor zes maanden genoeg was ; dat zij echter bet bevrijdingswerk niet
moesten nalaten, doeh dat dit alleen noodig was om het ongeduld van
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burgers en bezetting en om geen andere redenen . -- Dit schrijven lckte
nit, dock Cornput was er niet de man naar om er zich om to bekommercn . Andere hoplieden vielen hem allengs bij . Als ervaren vestingbouwkundige gaf hij vele goede wenken, die traag - doch niet to
Nat - werden opgevoigd . Maar vooral nadat de Rennenbergers to
Vollenhove zes veudels Staatsche troepen, die tot outzet waren gezonden, I)
hadden veruietigd ; den zelfden dag de huizeu der stad met gloeiende kogels
hadden beschoten, waardoor 70 huizen waren vernield ; en terstond daarop
eene nieuwe opeisching deden, - waarbij nog hot loos gerucht zich verspreidde, dat men op geen ontzet had to hopen, - had Cornput al zijn
kloekmoedigheid noodig oin de stad to bewaren . 't Scheelde weinig of
men raakte aan 't muiten ; docli de onverschrokken Cornput wist, door
Berenbroek en anderen gesteund, door zijn tegenstand alien in bedwang
to houden . 2) Met woord en hand bevorderde hij het blusschingswerk,
en stelde er voortaan zulk een orde op, dat men weinig schade nicer to
duchten had .
Ondertusschen zond Reunenberg, die wel wist dat Cornput doof was
voor vleiende of hooge woorden ter overreding of tot deemoediging, hem
den volgenden spotbrief :
nErentfeste manhaftige . Alzoo gij, vermits dezen tegenwoordigen vorst,,,
,,in de schansen u niet oefeuen en kunt, noch den tijd niet k1einkrijgen,,
,,met den rink aan uw viuger to verdraayen, omdat gij hem tot betaling,,
"der soldatcu gegeven hebt ; en oindat gij bovendien niets hebt, waar-,'
»mee u de Widen to wrijven of de maag to schuren, en gij nochtans"
"iets moet hebben, om u den tijd to korten, zendt ik u iiigelegde"
"brieven, oin u daarmede bezig to houden . 1) Uit 's Konings veldlegev,
ovoor Steenwijk, 15 Januarij 1581 ." - Cornput liet door zijn schrijver
op gelijken toou antwoorden, zijn tevredenheid betuigende, dat men nit
zijii werken ziju tegenwoordigheid in de stad bespeurd had, dat hij
echter noch tijdverdrijf noodig, noch zijn ring to betalen gegeven had, daar
hij, na 's Graven afval, zoo good door Prins en Staten onderhouden
was, dat Iiij zijn ringen en ketens niet had behoeven to verzetten, en
't minst wel voor zijn soldaten, die hij door trouwhartigheid en liefde
aan zich verbonden hield . Willig was hij anders genoeg, al wat hij
') 17 Nov. 1580 .
s) Een vleeschhouwer, die zich het langst tegen hem verzette, en eindelijk hem met de
vraag op 't lijf kwam . wat zal 't zijn, als wij niet meer to eten hebben?" antwoordde hg :
,als 't zoover komt, zullen wij dij en dijnsgclijke eerst nog opvreten ."
s) Die ingelegde brieven waren een achimpschrift, door Assonleville tegen den Prins van
Oranje opgesteld .
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in do wereld had, uitgenomen zijn eer, to verzetten, om den Graaf
uit den nood to helpen, waarin hij thans scheen to verkeeren, enz .
Inmiddels vorderde liet ontzet . In December had Norrits zich met
Stnatsche troepen to Zwartsluis gelegerd, den vijand nit Giethoorn verdreven en Meppel bereikt . Sonoy bracht troepen en krijgsvoorraad nit
Holland en verschanste zich to Blokzijl . Beide legerhoofdeu vereenigden
zich bij Steenwijkerwold en naderden al sehansende Rennenbergs legerplaats . Zij zonden de vesting leeftocht en buskruit, en onderhielden door
middel van holle kogels briefwisseling met de bezetting . En toen eindelijk
omstrecks half Februari de dooi inviel, kon Rennenberg zich niet meer
staande houden . Nadat hij den 22slen zich gedwongen had gezien, de stad
opnieuw leeftocht to zien toevoeren, brak hij den volgeuden nacht in alle
stilte op, zoodat er bij 't aaubreken van den dag Been vijand meer to
bespeuren viel . Den 24s1 e 1 , op Sinte Matthijs, haalde men, den gauschen
dag, de proviand naar binnen, die door do ontzettingstroepen was meegebracht, en was dit juist de laatste dag der drie woken, binnen welke
Cornput aan de mismoedige burgers laatstelijk ontzet had aangezegd .
In een der eerste dagen van de inaand toch - zegt Fresinga, waren er drie patrijzen in de stad komen vliegen en met de hand
gevaugen, van welke er Cornput, Olthof en Berenbroek ieder een
kre(ren . Cornput, - ~/oft willende zich van d'oovergeloovigheit deso
//menschelyken aards in kommer, tot heilzaalne styving der gelnoeden,,
"dicnen, oft laatende (gelyk by zeeker somtyds zeldzaame vlaaghen had),
# zich, in der daadt, yets van heemelsche inspraak voorstaan," 1 ) betoogde op staanden voet, dat dit eeu work der drievuldige Godheid
was, die reeds de wankelmoedige Israelieten in de woestijn soortgelijke
spijs gezonden had, en ook doze stad spijzigen zou, dock, gelijk het
drietal vogels uitwees, eerst over drie woken . 2) [let geval zelf dat als
een wonder geloofd word, moest na het uitkomen van Coruput's voorspelling, wel als een beschikking der Goddelijke Voorzienigheid beschouwd worden .

') Hooft, Ned . Hist . XVIII, p . 769 .
a) Met het volgende kluppelrijm werd dan ook de blijde verlossing herdacht :

Sinte Matthijs, die breekt het ijs ;
Na verloop van 't derde patrijs,
Doen bracht men binnen Steenwijk spijs ;
Des haalden Staten-koechten prijs
Daarom, die God betronwt, is wijs .
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De legende zelf is door Potgieter in ziju dichtstukje gewijzigd . Niet
drie hoplieden - zooals Hooft zegt - vangen er de vogels, maar een
//jongske ." Dat jongske is vaderloos ; zijn moeder lijdt gebrek ; beide
door 't beleg . De knaap heeft hart : hij wil den vijand to lijf om zijn
vaders dood to wreken ; hij weet zich to verloochenen : liever brengt hij
zij u vondst naar den Hopmau, dan 't zich zelf toe to eigenen . 't Landsbelang gaat voor eigen behoeften . - Op die wijze heeft Potgieter, door
er een model-17eeeuwsch figuurtje in op to nemen in de plaats van
twee, hier "onnutte" hoplieden, - bet verhaal geidealiseerd .
Laten we nu het stukje eens doorloopen .
I

N 110 U D .

We zien nu niet alleen aan den titel : Cornput's Profeets , - maar
ook aan de daaronder geplaatste data : 4 Feb.-24 Feb. 1581, wat we
in dit stukje to lezen zullen krijgen . Luister maar
Drie hoenders streken uit de lucht
Op 't veege Steenwijk neder.
En gierden, in al lager vlugt,
Langs 't marktplein been en weder ;
Die patrijzen waren bepaald verkleumd van de kou .
anders in 'en stad, en nog wel op de markt! Het zou
wouderen, dat die anders zoo schuwe vogels ten buit
eerste de beste, die er zijn handen maar naar uitstak .
ze vangen! Dat gebeurde dan ook

Wat deden ze
ons niets vervielen van de
Een kind kou

Daar greep eeii jongske er naar, en zie
Hij had de scbuwerts hen, twee, drie ;
Wat zal dat kereltje blij zijn geweest ! Je kon het hem aanzien,
dat hij gebrek had geleden ! Maar dat scheen nu vergeten . Zijn
koontjes werden rood van plezier
Hoe bloosden onder 't vangen
Zen bleeke, mag're wangen!
Zoiider twijfel is hij dadelijk naar ziju moeder geloopen met zijn gelukkige vangst . Beiden konden zich flu eens to goed doen . Hij wist
wel, - de kuaap - dat zijn moeder bet brood uit haar mond spaarde,
om bet hem to geven ; maar dat zij toch schreien moest, als ze ziju
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bleekheid zag, en hem niet meer kon geveu dan 't weinige dat haar
bedeeld was ; en dat ze hem vroeg in den avond to bed bracht, opdat met
het verzwakte lichaam ook de honger in slaap mocht worden gesust . Maar wat? gaat hij nu nie€ naar ziju moeder?
Maar schoon hij aan zijn moeder dacht,
Die 's avonds bitter schreide,
Als zij maar vroeg to bed hem bragt,
Wijl bier noch brood lien beidde,
En snikte : ,Schaap! de spinde is leeg,
„ Ik gaf u alles wat ik kreeg !"
Toch maakte by zyn voeten
Niet vlng om haar to ontmoeten .
Maar dan zal hij zeker haar zijn vader zijn gegaan , die misschien
wel aan de wallen werkte met zooveel anderen ! 'loch niet. Een vader
hld hij niet meer
Hij zag, sints zeven weken,
Zgn vader voor zich in zijn slaap,
Van Spaansch rapier doorsteken, Anne jongen ! Zoo nacht aan nacht zoo in zijn droom, het lijk van
zijn vader to zien! Wat moet hij van hem hebbeu gehouden, om
zoo zijn gedachten er van vol to hebbeu! Wat zal hij zijn vuist tegen de
Rennenbergscheu hebben gebald, en wat zal hij 't betreard hebben, dat
hij, nog zoo joug, nog to min was, om zijn vaders dood to gaan wreken
En telkens als de pare nacht
Het lijk weer tot zijn kribbe bragt,
Sprong om zijn onvermogen
Hem 't vier des spijts nit de oogen .
Als dat jongske een man mocht worden . dan zou Prins Maurits
later een flinke soldaat aan hem hebben 1
Er school een krijgsman in den knaap :
Alt zoo ! dau zal het hart ook meer bij den Hopman dan bij den haard
geweest zijnl Dan zal elke uieuwe inval, die hij krijgt, wel gericht
worden op 't behoud van de vesting 1 En nu die patrijzeu . . . . Zie,
als 't de gewone boden waren met eeu briefje van de Staten, of van
Norrits, over 't naderend ontzet, misschien? . . . . Of zouden die beestjes
ook . . . . Maar wacht !
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,,Een duif brengt kondschap in 't beleg,
„Vat
deze?" dacht de jongen,
En was al met zijn vangst op weg,
Den wal al op gesprongen ;
Natuurlijk : naar Cornput, een man die won als hij : nooit opgeven
Maar wat was dat? Een hoop menschen voor 't verblijf van den Hopman? "Komaan, mannen, ruimte !" 'k fleb hier #nieuws !" Dat hielp :
Hij maakte er fluks den toegang ruim
Door 't blijd gewuif met wiek en pluim,
Al bad zich heel een menigt'
Voor 's hopmans tent vereenigd .
Maar wat moesten al die inenschen daar! Dat was huu holle wangen
wet aan to zien : honger is ecru scherp zwaard
Het was een uitgevaste schaar,
Die 't stedeke op won geven,
Wier rauwe kreet, wier woest misbaar
Den koenste mogt doen beven, Want, heusch! men had al zoo lang gewacht, zich zoo lang met
beloften laten paaien . Nu zou men toch eens laten voelen, waar 't op
stond ! - En moest die kuaap daar nu midden door die woeste menigte?
Hij zou het toch wet laten . . . . Integendeel !
Toch stoof de knaap naar Cornput voort
Maar toen hij eenmaal bij dieii kranigen Hopman was toegelaten, toen
zal hij wet verlegen hebben gestaan ! . . . Toch niet ! Hij (En) deed zoo vroed als vroom zgn woord,
#Komaan, hopman !" zal hij gezegd hebben, - "1aat die lui daar"
,/buiten, die zoo bang zijn, dat ze to kort zullen komeu, laat die eens,,
Aijken, dat er nog is!" En waarlijk, hij (En) liet de drie patrijzen
Den hongerenden wijzen .
Maar de Hopman ziet er lets anders in, en bedacht om met al 't geen
het lot hem heden mocht bieden, de hoop op de toekomst to voeden, Daar klonk de stemme van den held,
In 't harnas op de wallen
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,,Ziet," - zegt hij, en toont zich, als altijd, strijdvaardig, - # ziet,,,
,/wat ons is geworden! Wat zoudt ge denken, dat dit in heeft? Is date
#niet vreemd, die vogels, hier, in den winter, in onzen nood, en juistu
#dat drietal?"
„Dit wonder kwam van boven
,,Een teeken die gelooven !
,Want, ik zeg U, dit is een teeken des Hemels om, trots de over-,,
,,macht en den waan van den vijand, niet to versagen . Zijt dan""
#niet bevreesd en sterkt uw hart :"
,,Grijpt moed, al leg'ren ginds in 't veld
,,Des vijands duizendtallen,
„Grijpt moed, al acht zich Rennenbergh
,.Den Staten en den Prinse to erg,
,Hoe vaak toch heeft in den uood de Heer geen uitkomst gegeven !,,
,/Ook daar, waar de mensch bij 't flauwen van zijn geloofsmoed den ,,
,/Goddelijken zegen verbeurde! Aauziet bet Jodenvolk, uit balliugschap"
overlost, terwijl 't van Elim trekt naar Sinai ! Hoe vaak had God al"
"niet hun vertrouwen, bij teeken op teeken, versterkt ! En toch, -~~
#alweder murmureerden zij tegen Hem . Maar wat Hij deed, -"
,Toen 't wankelnioedig Israel,
„In Sin's woestyne doolde,
„ Oiitstok de Heere gram noch fel,
,,Schoon 't last'rend samenschoolde,
,.Wat? Nam hij overdag de rokkolom en 's nachts de vuurzuil"
#voor hun oogeu weg en plaatste hij die in 't West, opdat ze 't eerst,,
,/bevrijde yolk den weg weer naar bet dienstbaar Egypteland zouden#
/lwijzen? Neen :"
,,De zuil van vier, de wolkkolom,
,,Zij zwenkten niet ten diensthuis om :
„Maar manne en kwakkels daalden,
„Zoo ver hun tenten paalden .
#Hij straft hen niet ; integendeel : in zijn grenzenlooze goedertieren-,,
#heid geeft hij hun nogmaals, door hun spijs to verstrekken, een"
nklemmend bewijs van Zijn Goddelijke Genade ."
#Zoo ook wij . We leven in oorlogsnood ; doch feller dan 'a vijands,/
#zwaard en 't vuur zijuer kogels, woedt in ons ingewand een vrees'-#
,,, lijker vijand :"
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Ons is de honger scherper plaag
Dan 't zwaard van legerdrommen
„Dan vieria roode kogelvlaag ;
"Eu zie, ook wij stonden op tegen ons lot, dat God ons besehikt,'/
#en zonden ons klagend gebed ten hemel ."
,,Ook onze klagten klommen 1
,,Maar, - let wel ! Evenwin als Israel, heeft Gods goedheid ions"
,,vergeten . Doch aan ons, die Christeuen ziju, behaagde 't flew, zich#
"ook Drievuldig 't openbaren . Zie hier 't bewijs!"
„Drievuldig weet gij is tie Heer :
„En ziet, drie hoenders daalden veer,
,, Eu wat spelt nu dit getal, dat met het Ware Wezen ook Ziju#
,,ineest uitdrukkelijken wil moet vertolken?"
„brie weken nog van lijden,
„Dan zal ons God bevrijden 1
,,Past het ons dus het Goddelijk beleid to misprijzen, omdat het,,
//menschelijk oog Zijn wegeu niet kan doorgronden? Komt tot inkeer,,
#en toont uw berouw !"
„Ai, schaamt u dies het ongeduld,
„Dat donk're wegen lastert ;
""Geloof mij, wij zijn meer dan sobuldig . En zoo wij minder ver-"
,,dorven waren geweest, gewis! God zou ons ook minder zwaar hebben,,
,,beproefd."
,,Onze aller bee waar' reeds vervuld,
„Was niet ons hart verbasterd :
,'Maar - wenden wij ons weer tot hem! Immers, - voor alien is,,
"er vergeving . Aau alien, - wie ook, - die llem zoekeu, leent Hij ,,
,,gunstig het oor !"
,,(Maar) Hij is in alle eeuwigheid
,, I)ezelfde voor wie Item verbeidt l"
,,De Hemel," - zoo wilde hij zeggeu, "staat voor alien open!"
Toen zweeg hij en sloeg de oogen
Eerbiedig naar den hoogen i).
1 ) Ondanks Hooft's sceptische opmerking, is Cornput volmaakt nationsal-type, en daarom
Polgieter's stukje volmaakt genre . Het voorbeeld, dat Israels geschiedenis gaf, heeft onze
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Natuurlijk : over 't geen de Hopman gezegd had, dachten de menseben
niet eender . Maar die 't minst aanstond, durfden er toch niets op
terug zeggen . Ja, ze wilder maar liever ongemerkt weg zien to komen
De helft der schaar droop langzaam of
Om, onder 't gaan, to momp'len
Ja, wat? Van overgaaf durfden ze order mekaar niet meer den
mond open to doen . Alleen bromden ze zoo wat, dat het wel eeus
anders kon uitpakken dan hij had voorspeld ; dat die van buiten, en dan kreeg hij eigenlijk niets ineer, dan zijn hoogen moed toekwam, hem we] eeus v0'Or kouden wezen ; dat
. . . . 's vijands heir, zgn waan tens straf,
Hem dra zon overromp'len ;
Ell waren er flu ook die bij zijn woorden tot zelfkennis kwamen,
en hem in huu verdeemoediging den stillen dank betaaldeu voor wat
zij van hem, die als cen Profeet - zoo'n vuur - hen vermaand en
vertroost had, met een erkent'lijk hart aanvaardden? Zeker
Doch de aere belfte boog het hoofd,
Als werd door haar zjn woord geloofd,
Als was hj bij het teeken
In zienergloed ontsteken .
Maar toch was er den, die nog meer dan dank, die zijn levee zelfs
veil voor hem had, n .l . het knaapje, dat we in die menigte nit 't oog
verloren . - De hopman nu wilde heengaau, Maar, eer hij in z~n tente ging
Blonk 't edelste vertrouwen
In 't knaapje dat het drietal ving
En geen er wou behofien
Die patrijzeu kwamen ongetwijfeld dat jongske toe . Maar hij won
ze niet terug . /tWel neen," zei liet, "dat maal is niet voor 6ns gerekend! #Thuis, - ziet u,"
„'t Is waar, wij leden honger, heer!
,,Naar gij ook, en aan u hangt meer I"
vaderen bovenmatig gesterkt in den worstelstrijd . Men voelde zich dat yolk verwant, als
uitverkoren tot een Godswerk . Ik hoop daarop nog eens terug to komen.

Cornput's profeetsij .

79

""Aan uns is niets verbeurd ! Maar met U staat en valt de vestingg !"
Zou er ooit door een gever, zelfs in 't rijkste geschenk, meer eer zijn
gelegd, dan hier in deze armzalige patrijzen door dit jonske?
Hoe streelend was die hulde!
Schoon
Ja, want hoe was het mogelijk, oin het van zulke behoeftigen aau to
uemen
Schoon haar de held niet duldde,
„Beware God mb dat ik 't brood
„Van weeuw en wees zou eten!
Maar wat dan? Die hulde versmaden, ging ook niet . Maar de
flopmau wist raad. De knaap zon er brood, en er een goeden ruil aan
hebben . 't Zoil er komen, al neep liet . Auderen waren er goed voor :
"U zullen rijkaards trots den nood
,,Er schepels koorn voor meten .
Dat was dan 't loon voor 't wild. Maar wordt die zelfopofferende
eerbiedige lie de, die ook met de dierste spijs niet to loonen is, wordt
die ook gewaardeerd ? drat zoudt ge dan denken van Cornput ! De
knaap wil al weg,
„Doeh, eer go huiswaarts n gaat spoen,
"Ik heb een legerknaap van doen
„Wilt go uw moeder vragen,
,,Of go mjn zwaard moogt dragen?"
zoo vraagt hij .
Dat was lets!
Een blos van vreugd was 't wederwoord,
De borst kon schier niet spreken
Maar hij moest toch lets zeggeu . De Flopman moest toch weten, hoe
graag hij met hem mee won doen, omdat - ja, wij weten 't wel - immers
"Yon vader
hebben zg
,,Och, of ik hem mocht wreken!"

vermoord,

Zoo was dan zijn hartewensch vervuld . Dat moest zijn moeder weten!
Weg vloog hij, En, zeker, hij bracht dubbele vreugde .
vele dageu,

Er was spijs en drank voor
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maar viel bier en meel
Voor 't wild, der weeuw ook ruim ten deel,

drover verheugde hij zich niet het meest ; de Hopman was het, die
hem thuis geen rust liet ; ook de moeder werd door dank gedrongeu, en
ofschoon zij hem voerde, waar zij - heldhaftige vrouw ! - haar man
had verloren, Eer de avond was gevallen
Bragt zij hem op de wallen .
Maar toch, ondanks zijn blijdschap, was er iets dat hem bezorgde en
de dagen deed tellen . Zou, - vergeven we hem zijn twijfel - zou
het mogelijk zijn, dat wat zijn Hopman voorspeld had, kon falen?
(En) hU gedacht der profeetsij
In twintig bange dagen, l .angzaam verliep de tijd in hopen en vreezen, vooral in 't laatst, toen
hij de dagen wel rekken wilde, zoo lang mogelijk , opdat die van buiten
zich eer zouden vervelen dan de uren . En ziedaar !
De derde week kroop niet voorbij
Eer juichen volgde op klagen
Bij 't een en twintigst uchtendrood
Zag hij dat 's nachts de vijand vlood,
En Steenwijk hoorde psalmen
Van lof en dank weergalmen !
Een enkel woord tot slot . Niet alleen to Steenwijk, maar overal in
't Staatsgezinde Nederland was eett onuitsprekelijke blijdschap over dit
ontzet ; in alle kerken werden dattkstonden gehoudett, overal werden
vreugdeschoten gelost en vele dagen lang vroolijke waardschappen gehouden . Tot loon voor haar volharding werd de stad voor ettelijke
jareit vrijdom van accijns, en voorts eeuige andere vrijheden en voorrechten geschonkeu, waaronder de afscltafling der weekmarkt to Oldemarkt, als zijude een nieuwigheid ten nadeele der stad . 1)
Hier volgdn log eenige
AANTEEKENINGEN.

Vele uitheemsche woorden werden door de uitgang ii verhollandscht : poezij , melodij , tirannij , galerij , bastaardij, malvezj . Daarom

Profeetsij.

') Zeer uitvoerig bescbrijft IIooft (lit merkwaardig beleg en ontzet (Ned . Hist . XVII
718-'25 ; XVIII . 765=72) . Zie ook Fresinga, die als vrijwilliger 't beleg bjwooude, in
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schrijft ook Potgieter op z'n hollandsch, niet profecie, maar profeetsfy.
Voor de c schrijft hij L , waarschijnlijk naar analogie met de t in
't woord pro feet .
vs. 1 . hoendere = veldhoenders of patrijzen . 't Zijn bbk ,hoenderachtigen ."
etreken van etrijken ; ov .w. in : bet zeil, de vlag, de mast, een boom
strijken ; onov . gebruikt bij een vlucht vogels, een zwerm bijen, en
zwervende volken ; eig. : schuins, met een zwaai neerkomen ; nit de lucht
ziet op bet onbestemde : „men weet niet vanwaar", en verhoogt dus bet
wonderlijke van bet geval .
vs. 2 . veeg = stervende, op 't punt van to bezwijken .
Gieren = een schuine richting, een zwaai nemen ; bijvorm van geeren,
d . i . een Beer nemen : schuins litrgen of loopen . Zoo zegt men : kijk hij
eens een geer nemen, z66 waait bet! Ook : de spoorlijn loopt eerst
recht Tangs de vliet ; maar bij die moles iieemt hij een geer! Nu
deer = zwaai, draai . Ook zegt men : doordat de Nn afdraait, komt er
een geer . Nu geer = drieh . ruimte, ontstaan dbbr de afwijking . De
uiterste punt land heet dan ook geertje. B .v . op dat geertje kunnen
geen paarden ploegen ; dat moet gespit . Verg. ook bocht in : de kust
maakt daar een bocht (= buiging) en : er kunnen wel 20 schepen in de
bocht manoeuvreeren (bocht = de door 't afbuigen ontstane ruimte) .
Het zwaaiende in gieren wordt nog versterkt door : lange bet marktplein,
keen en weder, en ook door al, dat moet uitdrukken, hoe bet laag
vliegen hij voortduring toeneemt .
vs. 6 . eckuwerte van eckuw . Erd is bet toonlooze aard. lifeestal met ongunstige beteekenis : lafferd, bln//erd, jlauwerd, leelijkerd, etouterd. De
t-spelling is volgens de nitspraak ; de minachting laadt de voile toon
op 't stamwoord, verdoft de vocaal van den uitgang en verscherpt den
slot-consonant (psychologische invloed?) . - had = had to pakken . De heele
zin beteekent : toen hij drie geteld had, hind hg ze . - Wil men bij
't lezen laten hooren, dat bet jongske er bij elke tel ddn pakte, dan is
er tusschen de woordjes : Min, twee en drie een korte rust noodig (zie
ook de komma's) . Samen, behooren de drie woordjes met de beteekenis :
in een o,nmezien bb 't werkw . had, als een bijw . bep . Na echuwerte
komt geen rust. Achter drie zou een uitroepteeken juister den toon
weergeven .
vs. 8 . zijn bleeke, mag're wangen . P. weet met zoo hier en daar een toets
aan to geven, den hoorder op de hoogte to brengen van de omstandigheden . Zie veeg in vs . 2 . Hier ook moeten bleek en mager breed van
toon worden uitgesproken. Zie ook vs . 10-14 en vs. 33.
zijn Jfemorien (in Dumbars Analecta, III b1z. 290-456) . Ook : de danteekeningen van
Mr. Zeger ter Siege, meigedeeld door F. A . Ebbinge Wubben (Meppel, 1859) . Ook :
Norrits' eigen verslag ann den Prins in de Doe. hilt . fined. II . Vit deze bronnen put
v . Ploten, Yolksopstand Il , waaraan hier en dear is outleend .
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vs . 11 . a1.s zij maar vroeg to bed hem bragt . Een groot verschil, als men
dit vers met of zonder maar leest. Haar laat hooren, dat er bij de
moeder strijd is geweest over wat to doen : hem al of niet ter ruste
leg-en . Eindelijk doet zi bet : ze weet geen andre weg ; maar ze doet
bet bitter schreiende (vs . 10~ en snikkende (vs . 13) . Dat en breed uitspreken, oindat snikte bij vs. 10, en niet bij 12 hoort . - Voor de
gramm. benoeming van maar, - let op zinnen als : Kom! Kom toch!
(waarin toch het gebod verscherpt) en : Kom dan maar! (wat veel
zachter is!). Zoo ook : Ik doe 't Wet, en : Doe 't maar! Ik zal 't maar
doer, enz.
vs. 12 . bier on brood voor drank en spijs. Het voornaamste ult de soort in
plaats van de soort . Bier en brood waren destijds de spijs en drank
bij uitnemendheid . De mindere burger had geen andere drank . (Zie
Schotel, \Iaatsch . Leven, p. 13 en bijna al onze kluchten . Ook : Oude
Tijd, 1872, p . 6a vgg.)
vs. 13 . Schaap! Verg . ook : acme schapen van kinderen! - drukt de
weerloosheid uit . Hier is 't jonfske weerloos tegenover de rampen van
den oorlog, zooals 't gebrek. Spiude = spyskast. In oude huizen vindt
men no--, wel spiuden als hoekkasten getimmerd .
vs . 17 . Kr school een krijgsman in den knaap . Dit geeft een verklaring op
vs. 15 en 16 : waarom hij Been haast maakte, om naar zijn moeder to
gaan . De verklaring, waaruit moet bl jken, dat hij een krijgsman moet
zyn, komt in de volgende verzen . Let op hot teeken achter knaap .
vs. 20 . rapier van 't Fr . rapiere. Zonder lidwoord beteekent Spaanech, dat
het doodend rapier van den Spaanschen kant kwam . Met bet bep . lidwoord zon Spaanech bet kenmerkende van 't rapier in bet Spaansch-zjn,
d . i . alleen bij de Spaanschen in gebruik, kunnen uitdrukken .
vs . 21 . lellrene met elisie van de toonlooze e, en met de bijw . 8 uit to elken
(male). Zie ook insgelijke, vanouds, opeene, waar waarschbnlijk ook een
s ubst . is weggelaten . - nare nacht . Een mooi voorbeeld van allitteratie .
In bet woord naclt zelf ligt wegens de duisternis, de stilte en de beangstigende droomen, lets sombers en huiveringwekkends, iets mars, zoodat
rare reeds de naclct inleidt, en nacht weer bet nave versterkt . De ge!ijkheid van klank draagt eveneens bet beg rip van bet eene woord op bet
andere over. De benheid van klank zoekt de denheid van begrip.
vs. 24 . 't vier dee epijte enz . d . i . uit spijt springt hem 't vier uit de oogen :
de oogen vlammen, fonkelen of echitteren. Omdat de spijt bet vier verwekt, kan deze gen . een van afkomst zyn . Veelal is er bloot vergeleken : ,,Maar de vlam der ouderlijke liefde ontstak terstond bet
moederlijk hart," (Brandt, Lev . v. De Ruiter) . Dan is de metaphors
uitgewerkt, en de genitief : appositioneel .
vs . 25 . kondechap van 't adj . kond. Evenzoo : blijdechap en granuschap.
Hierin wordt een toeetand uitgedrukt . Yroedechap werd collectief (zelfs
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persoonsnaam : vroedschapslid) . Een zelfde verloop hadden prieslerschap,
rijkdom, yeestelijkheid, adel en hog meer . Kondschap werd van toestand
ook collectief (= nieuws ; verg . wetenschap .) Vb . : Op kondschap uitgaan . Ook bier.
vs . 29 . fluke, met de k uit g en adverbiale s.
vs. 32. hopman (Diiitsche Hauptmann) was de chef van een vendel (vgl .
kapitein = chef, ook volgens de afleiding, van een compagnie) . Een
vendel telde ± 100 man, sours 150, ook wel 80 . De hopman had
een luitenant en een vaandrig . Fen vendel was tactische eenhcid . Zes
of ineer vendels vormden een regiment . Aan 't hoofd stond een Kornel
(nog ooze kolonel) met een luitenant .
vs . 33 . uitgevast = door vasten uitgeteerd . Particip. adj . Voorbeelden als :
uilgenasle schaar ; opgedrongen menigte ; nilge :ooede buien ; losgebroken boeven .
vs. 36 . moyt voor zou . Niet onoverg ., maar modaal, ter uitdrukking van
de voorw. wijs. De bbzin : als 74j' er bij geroeest was, is verzwegen .
(Zie b .v. Terwey s : § 290, 2°) . M ogen en zullen doen dikes jls denzelfden dienst in 't omschrijven van den modaliteitsvorm van 't w .w. ;
1°. in bjzinnen : Ilaast u, eer hid verdwenen may (zal) zijn voor zij
(potentialis) ; 2°. in hoofdzinnen : Lang moge (eig. may, ook zal) hii) leven
voor lere (optatief). Wii plaatsen het omschrjvend w .w . mogen zelf in
den optatief-vorm ; iets, dat b .v. bj Vondel niet voorkomt . In hoofdzinnen, niet-optatief, drukken mogen en zullen resp. de modaliteit der
niogelijkheid en der waarschijnlijkheid nit ; verg. : Ket may er nog wel
staan en Ifet zal er nog wel staan . De modus laat zich toetsen aan de
niodale bij w. mogelijk, enz . en waarschijnhjk .
vs . 38 . zoo v roed ale vroom . Beide woorden worden veelal naast elkander
gcbruikt, vooral our ooze vaderen to teckenen . Froed = wijs door ervaring ; vroom = dapper, vol deugd (deugd werd ook veelal voor dapperheid gebezigd ; door Vondel b.v., zie zijii Jefta) . Da beteekenis heeft
zich sterk gewijzigd 1 ).
vs . 41 . held ziet op de onversaagdheid van den hopman, zooals harnas in
het vol-P . vers op voortdurende waakzaamheid .
vs . 46 . erg . Hier eer in de beteekenis van slint, listig, dan die van kwaadaardig op to vatten.
vs . 48 . Een teeken die gelooven, bep. v . doel bj de vorige regel ; dus (voor)
') flier volgen eenige gramm . vragen tot zelfcontrole : Em, twee, drie ; (6), wat voor zindeel?
Evenzoo : onder 't vangen (7), moeder (9), loch (15), om haar to ontmoelen (16) . Welke beteekenissen kan vlngt (3) hebben? Woordsoort van al (3), hoe (7), maar (9), maar (11) en mat (14).
Welke tijd wordt door den onv . verl . tijd gaf (14) en kreeg (14) vervangen? Ontbind in
zinnen : 9-16, en benocm ze . Ontleed in zindeelen : 18, 19 en 20 . Welk zindeel is
onvermogen (23), hem (24), opgeven (34), koenste (36) en beven (36) ; ontleed ook in zindeelen : 29 en 30 ; 39 en 40 ; woordsoort van als (21), was in 27 (pas op I), at, open ruim
in 28, al (31), bet (33), loch (37), at* (38), lief (39) .
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die gelooven (d . i . den geloovigen) tot een teeken (van Gods bescherming) .
De volgende drie strofen bevatten de verklaring, wat of dit wonder
mag inhouden .
vs . 49 . wankelmoedig, d . i . een wankelen = onvasten moed hebbende . Het
achtervoeo el ig bewerkt samenstelling, vooral met cooed : twijfel-, Rein-,
zachl-, kloek-, groot-, koog-, crtj- en mismoediq . Niet overmoedig . Ifoogmoed schbnt later gevormd .
vs. 50 . Sin's woestijne . Zie Exod . XVI, vs. 1 : Toen zy van Elim gereisd
waren, zoo kwam de gansche vergadering der kin deren Israels in de
woestijn Sin, welke is tusschen Elim en tusschen Sinai •, enz.
subj onoverg. Meestal met eon bep . : onisteken in too?-x,
.
vs 51 . ontetak. Hier .woede, in gloed (vs . 80) . Beteekenis bier : boos worden . Gemoedsbewegingen
worden bb 't vnur vergeleken ; dus eigenlijk : ontbranden. Zie 't w .w .

eveneens zonder nadere bepaling in Gen . IV vs . 5 : Toen ontstak Kain
zeer, en zijn aangezicht verviel .
vs. 53 . De vuurzuil wees de Israelieten 's nachts, de wolkkolom overdag
den weg.
vs. 55 . Manne en kwakkels daalden . Zie Exod. XVI vs. 31 . Kwakkels
zijn kwartels. dienstleuis ziet op Egypte, waar de Israelieten een dienstbaar yolk waren .
vs. 56 . paalden = reiken, zich uitstrekken . Eig. palen = grenzen .
vs . 57 . plaag = bezoeking van Hooger hand . Verg. de plagen van Egypteland. Gewestelijk flog gebruikt.
vs. 59 . vierig-roode ziet op de gloeiende kogels, waardoor 70 huizen in brand
werden geschoten . Kogelvlaag naar regen- en windvlaag ; ziet op het
snel, aaneengesloten bewegen eener breede laag ; verg . : een vlucht vogels .
vs . 60. klommen t. w . naar den hemel . De zin is : ook wij klaagden den
Heer, evenals Israel . Let op, dat reeds in de vorige strofe Cornput zijn
hoorders heeft voorbereid op wat er nu komt . Israel was wankelmoedig,
bet achoolde samen en la8terde, d . i. sprak a f keurend van Gods beleid.
En zoo deden immers ook de burgers van Steenwijk! Ja, zi waren
nog zwaarder beproefd ; de honger was no- scherper plaag dan 't vuur
en 't zwaard (vs . 57 en 58), en daarom hadden ze zooveel to meer vertrouwen moeten hebben op een Goddelijke uitredding . Zie nu ook vs . 65-68.
vs. 65 . dies bijwoord v . reden. De bi w., die bet nevenschikkend oorz.
zinsverband aanwijzen staan in de plaats van bijw . bepalingen . Daardoor
kan de zaak niet anders dan door een voornw . worden uitgedrukt : dientengevolge, deswege, derhalve . Of : - nog onbepaalder - niet eens door
't aanw. voornw ., maar door de plaats van de zaak voor de zaak zelf :
hierdoor, daaron:, enz . (zoogenaamde voornw . b jw.) In dies zonder
voorzetsel, is de genitief absoluut .
donk're = verborgen, alleen aait God bekend . wegen = beschikkingen ;
last'ren = of keurend oordeelen.
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vs. 67 . onze alter bee Ongewone vorm, waar wij one aller bee" schrjven,
en one aller als een genitief van wij alien (misschien beter : van den
ace. ons alien) beschouwd willen hebben . In elk geval is dan one persoonlijk vnw . dat gees genitief-vorm heeft aangenomen . Let ook op
Koning Willeme verjaardaq, waarin Koning geen s aanneemt . Potgieter
wil zeker onze als poss. schrijven.
vs. 68. verbaetereu, denom . van basterd, fr . batard .
vs. 69 . Cornput doet niets half . Na de burgers berispt to hebben over hun
gebrek aan vertrouwen, wijst hij er op, dat God ook voor hem, die
zwak was, dezelfde goedertieren Vader blijft .
vs . 72. 3) Een zeldzaam voprkomende vorm uit den tijd, toen 't zelfst . gebruikte adj . nog geen vaste verbuiging had, en veelal de vormen aannam
van 't bjv . gebruikte. Hier dan een datief-vorm .
vs. 73. afdruipeu = zich stilletjes wegmakeu . Met bijgedachte aan het
langzame, ongemerkte afscheiden der droppels, die van een nat voorwerp afvallen .
vs . 74. onder 't gaan wijst bok op dat niets durven zeggen op de plaats
zelf, evenals afdruipen . Het momp'len ook wijst er op, dat ze zich
maar liever niet willen laten hooren . Feitelft kunnen ze er niets tegen
inbrengen.
vs . 80. ontsteken 't vroegere verl . deelw . en = ontstoken . Zie ook vs. 20
zienergloed = 't profetisch vuur. Door de warmte waarmee hij Gods
hulp profeteerde, werd hij door de anderen geloofd .
vs . 81 . tente, evenals Prinee (46) en kelfte (77) zgn ouderwets geschreven .
Potgieter Icield van ouderwetsche taal. (Zie ook profeetej . Ook : Taal
en Lett. III, p . 9, 23 vg .) De uitgangen e zjn nog overblijfsels van
ondere, doch wordeu in den regel geapocopeerd .
vs . 94. van doen = noodig.

') Ontleed in zindeelen 45 en 46 ; wat voor zindeel is gram (51), last'renul (52), diensthuis (54), plaag (57), laden (63), ougeduld (65), in alle eeuwigheid (69), eerbiedig (72),
naar den hoogen (72) ; woordsoort van to (46), boven en Men (49), niet in 54 (wat ontkent
het?), maar in 55 (hci •l emaal zeggen!), zoo en ver (56), dan (58), ook en weet (60), dan
en zal (64), u (65), aller (67), wear' (67), was (68) en wie (70) ; welk zindeel is onder
't gaan (74), - n wean ten straf (75), wean allcen (75), teeken (79), beho,ien (84),
meer (86) ; ontlced in zindeelen : 89 en 90 ; ook : 91 en 92 ; wat is de hoofdzin bij : eer gij
huiswaarls u gaat spoen? (93) ; welk zindeel is : van doen (96), apreken (98), weduw (102),
,nim (102), profeelsU (105), klagen (108) en uchlendrood (109) ; ontleed in zindeelen :
111 en 112 ; voor welken tijd staat vlood (110)? woordsoort van leis (75), alt (79), maar
in 81 (precies zeggen!), eer (81), Been en er (84), 't (85), 21aar en ook (86), hoe (88),
zou (90), zullen (91), goat (93), of (96), koor en achier (97), of (100), ook (102) ; hoe
komt uchlead aan de slotletter? Let op de functies van alt, ook en dam ; van 't laatste
woordje zijn er nog veel meer!
\Vie hulp behoeft, klopt maar aan!
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vs . 96 . wederwoord = antwoord. Waarom?
vs . 98 . burst = knaap, jongeling . Dit lord heeft niets met borst als
lichaamsdeel to maken . Zie o . a . Terwey °, § 373 .
vs. 100 . Ock, of ik hem moclt wreken . Een wenschende zin, 't zij hoofdzin .
(Net ga hem well) of bijzin (Ik hoop, dat let hen, welga!) staat in de
wenschelijkbeids-wbs (optatief) . Wordt nn de vervulling van die wensch
onmogelijk, of althans zoo goed als onmogelijk geacht, - dan zoekt de
taal dit nit to drukken in den verl . tijd, als om de kans van vervulling
of to smjden . B .v. : Ock, of ik hem nog een8 zag (omschreven : mocht

zien)!

De zin blijft dan wenechend. Toch wordt de modaliteit nog
voorwaardelijk genoemd (zie Terwey 9 , § 209, 3°) . Anderen doer dit niet .
vs . 107 . De derde week, enz . De bijzin met eer kan ook door of worden
§ 91, 3° en vooral J'aal en Letteren II,
Men kan den zin verduidelijken, door vs . 107 met wilde
en vs . 108 met moest aanvullen .
ingeleid .

(Zie Terwey 9 ,

b1z. 76 vgg.)

Dubbeldam .

J. KoopMA\s .

Man spricht in der Litteratur von Schulen, and er ist Keine Ubertreibung
in den Worten : ohne Schulen keine Blutezeiten, aber das Wort „Schule"
das auf griechisch eine schone Bedeutung bat ist zu einem plumpen seminaristischen Ausdruck geworden .

Man miisste anstatt Schule Treibhaus sagen,
miisste von dem klassisehen and dem Romantischen Treibhause u . von dem
der Renaissance u . s. w . sprechen . In ganz kleinen Staaten wo der Wettstreit
and das Wettrennen, welehe allein die Anspannung aller Fatigkeiten hervorrufen, feblen, ist die unbedingte Meisterschaft in der Regel unerreichbar . Da
sieht man haufig (lie Kflnstler friih eine stellung erreichen and dadurch zu
Grunde gehen . Andere suchen das Treibhaus ausserhalb ibres Vaterlandes auf,
wenn es innerhalb dessen Grenzen nicht zu finden ist . Holberg suchte es

in Holland, Engeland u . Frankreich ; Thorwaldsen suchte es in Rom, Heine
in Paris . Shakespeare wurde in London direkt darin hinein gefubrt . Dadurch
bekam die Pflanze ein so iippiges Wachstum .
G . BSANDES : IF. Shakespeare, 1896, p . 85 .

De leelijke sehrijftaal (zou) door eene eenvoudige, natuurlijke,

ware

spreek-

taal worden vervangen, die slechts eene zou wezen met de toekomstige
boekentaal . . .
POTOTETER .

JAN, JANNETJE EN HUN JONGSTE KIND .

II
In het voorgaatide artiekel is de verklariug van het hele Jan, Jannetje en hun jongste Kind . En ik nodig mijn lezers (in dit artiekel
stel ik mij enkel ~,studerende" voor), ik nodig mijn lezers uit, als ze
't eerste nu goed voor hun geest hebben, niet nu iI to lezcn, inaar de
Allegorie van Potgieter zelf . Ik denk, ze zullen meer dan half voldaan
zijn . Maar niet heel . En daarvoor zal ik in dit artiekel, als 't inoet
in een derde, trachten to zorgen .
Waar 't ~,op neer koint", dat to zeggen lijkt me tamelik overbodig .
Potgieter personifleert de nasie in een Jan en een Jannetje, spesieliek
Hollandse, dat wil meteen zeggen, burgerlike namen ; en cen hcle troep
kinderen, zoneu en dochteren . Hoewel Jan rijk is, vooruitgaan doen
de zaken toch niet : er is malaise in . En nu inaak ik al dadelik opmerkzaain op iets, wat niet goed rijmt in 't stuk . Hoe zb malaise?
Nu moet het antwoord luiden : Och, daar is een zoou en (lie bederft
alles ; 't is Jan Salie, de jongste : hij is '/de patroou aller slaapmutsen,
aller soepjurken, aller sloffen" en - wat moot ik zeggeu? - en z'u
ongelukkige invloed is overal . Maar, eilieve, hoe kan dat? Als in een
huisgezin zoveel flinke zonen zijn, jougens van sta-vast, maar er is er
6'n , een Jan Salie die nergens voor deugt, hoe kan die de oorzaak
zijn dat alles verkeerd gnat? Dat kan alleen als hij sterker is als die
sterken, als zijn geest zo in alien is gekomen . Maar dan is Jan
Compaguie, dan is Jan Crediet en Jan Contaut en Jan de Poict zelf
Jan Salie . En zo was ook de toestand to onzent . Potgieter stelt het
niet zo voor . Fliuke kerels zijn al die Jans en Jan Salie is er maar
eeutje, en hij is to saai om alleen to lopen, en allemaal verachteu z'em .
Sluiten doet dit niet . 't Mucht ook niet sluiten. Potgieter had zich
dat huisgezin natuurlik anders kunnen denken . Maar dan was de
Allegorie die hij bedoelde, daarmee vervallen . Want zu won hij (en dat
was als een ware paedagoog gedaeht) : de nasie zeggen dat ze nog zo
slecht niet was, dat ze niets anders to doen had dan de lamme geest
die er heerste afzwereu, heilig : op die bewuste Ouwejaarsavond zouen

88

J. H . van den Bosch

at die ferme mannen, de broers van Jan Salie besluiten de Benjamin
nit to stoten . Die geest moest dus persoon worden in een enkel
indieviedu . Good : maar nu komt ]let bezwaar dat we gemaknkt hebben .
En 't wordt volstrekt niet daardoor weggeruimd, dat Jan eenmaal
betuigt : als ]let verbeteren zal, "dan moet mijn jongste Kind geplaatst
wezen, dan moet die kwelgeest mlju huis nit ." 1) Nat kan dat to
maken hebben met de "verdrietige non-activiteit" van Janmaat, de
zeebonk? Verklaard wordt dit niet door die z'n verzuchting : "Hij (die
Salie-vent) lag me van Doggersbauk of al aan boord ." lets wat ook al
weer niet verkbiart hoe 't zeemanschap zo en decadence is gekinnen, als
Jan Salie gewoon een iudieviedu is . Zo blijven we de hele personificerende
Allegorie door, in de moeielikheid en weten met de jongen zo min weg
als z'n vader en z'n broers . 't 1-Iele stuk wordt er lastig door, - maar
eens voor al is nu gezegd, dat men er :,'n hoofd niet mee hoeft to
broken . Zie evenwel nosh hier en daar in dit opstel ; o . a. de Hoot die
aanstonds volgt . 't Ligt er nu toe en we gaan verder . Op de Ouwejaarsavond dan, is dat hele huisgezin, ouder gewoonte, bijeen . Een
slecht jaar was achter de rug . "Als ik mijn koetjes," zegt de oude
heer, "niet vroeger op het droge had gebracht, - hot zou one zwaar
ziju gevallen, ze in Een en Veertig nit het water to halen ." De
jongens weten er ook van mee to praten . Hot dateerde ook uiet van
gisteren . /,Al weer een jaar, dat ik als een landkrab sleet," klaagt
die Janmaat. Hoe 't bij Jan Crediet en Jan Contant (de Handel)
is, - dat blljkt niet door dat valse in de personificatie van de JanSaliegeest . 2) Maar Jan de Poeet klaagt steen en been . 3 ) Zie zelf
verder . En hoewel de heer des huizes in 't begin nog at in z'n knolletuin was, - bet klageu van de zoons brengt 'em er nit en hij komt
lielemaal onder het zware gevoel dat z'n jongste een lastpost is die
geschrapt tnoet - als alles weer in 't reine zal komen . Och, hij wist 'et
wel dat die alles bedierf . Tot de Ouwejaarsavond toe : ,hoe attders plagt
hij in ziju jongheid Oudejaars-avond to vierem! - dan heersehte de vreugde
1 ) Boven aan bladz. 11 van de gewone uitgaaf.
') Zie maar op bladz. 11, alinea 6 .
3 ) Mcrk op dat dixe Jan er weer een draai aangeeft : die is onder den invloed van z'n
lamme broer : men ziet boe Potgieter zelf met z'n Allegorie verlegen zit . Ook Jan Cordaat
zegt (bladz. 17) : van den ttrechtschen Weds af, - - was ik aan Jan Saliegeest ter
proof." Telkens is Potgieter genoodzaakt om de Allegoric feitelik to laten varen : zo &open
de Allegoric en de zaak-zelf ieder ogenblik mekaar voor de voefen en, voor 't gevbel en
het obg van de lezer mekaar in de weg . Het is een (nit den aard onvermijdelike) fout in
't stuk, die 't voor lieden die wat verstand van Littemtuur' hebben onmogelik maakt
om het zu hoog to stellen ale men gewoon is to doen .
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in aller hart, dan speelde de minne haar spelt dan wend er gekust en nu ! Aau wieu valt die ommekeer to wijten, aan wien auders dan
aan bet Benjaminnetje, dat slog altijd in den hoek staat, dat no- altijd
slemp lept?" Maar hij is altijd zwak geweest en heeft geluisterd naar
Jannetje die de slungel de hand boven 't hoofd hield, die haar kind
hij immers was . Maar nu deze avond wordt 'et 'em zoals nooit to voren
aan z'n verstand gebracht, dat bet Benjaminnetje aau de karat moet .
N(')g is de toekolnst niet verloren, di t zegt hem, als hij er bij begint
to mijmeren, Jane Compagnie. Als Jan Salie maar geeu voet op Java
zet . ~/Wie meester is van Java, kan beheerscher van Indie warden!"
Ell door ziju kol?niieen, kan Nederland tell alien tijde groot zijn . "Wader!
wat suft gij? hebt ge mijne broeders, hebt gij mij niet? Eene sleclite
vrucht onder honderd ; ik zou den boom wel eens willen zien, die er
geeue had ; schud hem af, en ge zijt weder de kroone des wouds!"
4ongen!" borst Jan nit ; jongen! gij steekt mij een riem onder
't hart, - ik begon mij zelven to verwijten mat plannen ik al voor
Jan Salie heb gemaakt ; Jan Salie poeet, - Jan Salie professor, Jan Salie diplomaat, - Jan Salie lid van de Tweede Kamer, - Jan
Salie minister! ik verbeeldde mij, waarachtig, dat hij bet al was! ik
lneeude overal zijn' geest to zien !" ') Ell nu gaat Potgieter recht op
de man of : Jan gaat zich-zelf aanklagen : #1k, die weleer een' vloed
van vreetudeliugen naar de werkplaatsen van mijne kunstenaars zag
stroomen, om er de wouderen to huldigen door huu genie geschapen,
ik teerde in de kunst tientallen van jaren op den roem van ]let voorgeslacht, - ik nam bet middelmatige voor lief. 1k, die in geheel
Europa vermaard plagt to zijll om de wijsheid, welke er van mijue
hoogeseholen uitging, ik meende een halve eeuw lang een heel licht to
ziju, als ik eindelijk to hooi en to gras vernam, wat in den vreemde
al overbekend, al weder vergeten was, in allerlei vakken van studie !
Ileb ik er niet op gestoft, dat ik de kroukelwegen der staatkuude bell
werd? ik die de slimste diplomaat ter wereld plagt to ziju ." 2) En
wederom : '/Wat klaag ik over h mn, Jan Salie, ik, die mij zelven moest
aanklagen ! In plaats van den verhevenen en edelmoedigen geest, die
mij in de dagen mijuer opkomst bezielde, werd ik de prooi van de
bekrompenheid des verstauds ell van de ouversehilligheid des harteu van
den nieuwelingsrijke! Ik ben verwaten en verwaand, ik bell trotsch en
')

Merk op

hoe Potgieter hier weer twee dingen tegelijk tracht to zeggen : Jan Salie was

professor, Jan Salie was minister en kamerlid : daarmee wil hij toch o6k rekening honden,
en vandaar de laatste ontboezemingen.
') Bladz . 20 .
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traag geworden !" 1) Niet de onbeduidende, zwakke zoon (hoe zou 't ook
kunnen?), maar hij is de schuld van alles. Hij erkent het, hij is Jan
Salie . Jan herziet zich-zelven, hij zal zich beteren . En - Jan Salie
zal de deur uit en naar een hofje . ~,MuIr hebt ge er mijne hand op,
Jan Compagnie ! Dat ge op Java nooit met hem gekweld zult worden . Jan Contant, Jan Crediet! Jan de Poeet! u zal ik evenmin met hem
meer lastig vallen ; Jan Salie heeft geen verstand genoeg, om geld to
verdienen ; Jan Salie heeft geen talent genoeg, om roem to verwerven ;
ik schaam mij, dat ik zijn vader ben ." En, ~,Janinaat!" vervolgt hij ;
"kown naast mij, jongen !" - en de trouwe borst springt op, alsof hem
het rein word gegeven in zee to steken, zo rap en zo blij ! - ~,Janmaat! gij zijt altijd eeu man van daden geweest en niet van woorden, vergeeft ge mij?" Het is veel van zulk eeu vader - maar niet to veel
voor zulk eeu zoon! Zie daar rijzen beide op, - Jannetje geeft het
token, dat de tafel is aangericht, en Jan leunt met welgevallen op de
arm van Janmaat . Maar daar is Jannetje Jan op zijde : ~,Vader! mag
Jan Salie mee aanzitten?" "Onderaan, vrouw! Het is van avond voor
het laatst ; morgen" (1 Januari 1842!) "besteed ik hem op een hofje ."
De dis wordt niet uitvoerig beschreven . Maar zeer opmerkelik is toch
dat slot . Ik behoef het voor de opmerkzame lezer van hot inleidend artiekel nauweliks to zeggen . Onder de kiuderen hier is ook, - is ook Jan
Klaassen . Eenmaal was hij de man van het Hollandse Blijspel, eenmaal
had hij een roeping - to kastijden en to beteren, en gekastijd en gobeterd had hij . Then was zijn lens geweest :
„ Ik spaar de roede niet, ik heb lid yolk to lief."
Maar ze hebben hem verstoten : allerlei vreemde snoeshanen hebben
over bet toneel mogen stappen, hij moeht er straks niet meer op : hij
was to gemeen : ~, Op straat met je ronzebons!" was het . Na is hij
sinds lang en lang niet meer clan Jan Klaassen . 1-Ioort hem : ~,Als ze
mij vrijheid hadden gegeven voort to hekelen, als ze vermoed hadden
wat er in mij school, zie, het jongske, dat moeder het laatste doldijude,
het zou nooit Jan Salie ziju geworden ; ik had hem zoo lang uitgelagclien,
hem zoo lang gestriemd, tot hij zich had gebeterd ." Was Jan Klitiitissen
dan gedoemd om Jan Klaassen to blijven? Kon Jan de Rijmer weer
worden Jan de Poeet ; Jan Contant en Jan Crediet weer groot worden,
en hij niet? Zo scheen het inderdaad . De toestand van ons Toneel omtreut
1840 liet geen betere toekomst voorspellen . Ik zal dit nog wader toelichten .
En evenwel - de roede was niidig . Gelukkig ! hij zou weer gezwaaid
')
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worden, de tuchtmeester was er : bet was Pot(rieter en de Gids! "Jan
Claassen !" herueemt de andere: zoon Jan's (tot wie onze vriend nit de
poppekast zijn klacht gezicht had) ; ~tals hadden komt, is heblen to laat ;
maar een ding beloof ik je, wanneer Salie zich van zijn hole waagt,
dan zal ik het al wie hem opnemen too.f 1) maker , i k b e n n i e t v o o r
n i emend a l Jan Kr i t i e k ." Ziedaar de belofte van de G U8. Waar
weer een ledeaal is, daar kbmt de Krietiek weer !
Zien we uu, hoe Potgieters gedaehten van begin tot eind op mekaar
volgen en met mekaar samen gaan, hoe z'n stuk in elkaar zit. 1k kan
me voorstellen, dat menigeen er zich niet recht in thuis voelt en lezend
en herlezend zowat een gevoel krijgt van, maar met minder plezier als
jongens, op kraakijs to loopen . Dit heeft z'n eerste oorzaak in de overvloedigheid van Potgieters geest : hij heeft zo ontzettend veel altijd to
zeggen en dat zegt hij dan ook maar : een geestelike dispositie waaruit
in 't algemeen z'n eigenaardige zegmanier, ziju "stijl" alweer verklaard
meet worden . Maar er is eeu andere oorzaak, die in 't stuk als zodanig zit . Kon hij wel dadelik aan 't begin z'n Jan en Jannetje beschrijven en helemaal zeggeu wie ze waren? Dat kon niet, want Jan
z'n zbuen (de Allegoric brengt dit mee) zijn tegelijk hem-zelve : uit hun
eerste leren we hem kennen . En die zonen nu komen zo successiefelik
eerst voor den dag ; en natuurlik din als we kennis met huu maken,
is 't eerst de tijd dat we vernemeii wie ze zijn . 't Ilele stuk door
wordt zo de persoon van Jan, die de nasie voorstelt, allengs werkeliker .
en op de laatste bladzij wordt eerst de beeltenis voltooid : ziju liefde
voor Oranje en z'n vrooinheid . Trouwens, ook in 't leveii lcreu we
mensen niet anders dan in 't verkeer kennen . Maar hier in doze
Allegoric was dit trek voor trek schilderen de enig mogelike, de alleen
goeie manier . En nog iets : Jan vertegenwoordigt de nasie in haar
geheel van Heden en Verleden. Er moest allerlei Historiese herimiering in
't stuk, om de Ilisturiese Jan to krijgen . En wederom doordat Jans
zonen evenzeer Historiese persoiien met een Verleden waren, kreeg al die
Historic van wat de nasie geweest was en er mee was gebeurd,
z'n plaats daar, waar deze of die van de jongens aan 't woord kwam .
En vandaar dus die op 't eerste en twede gezicht min of meer verwarrende volheid en drukte . Verwarrend ! Maar ik voor mij ben niettemin van meumg dat Potgieter met veel takt voor 'tgeen hij to
zeggen had, om ons Verleden en Heden to laten aanschouwen, - de
plaats gevbnden heeft . Want helemaal komen we in de illuzie dat we
')
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een Ouwejaarsavond in een Hollands huisgezin doorbrengeu, Jan wi>rdt
een persoon die we zi3n, en Jannetje ook en de kinderen ook, we zien
de kamer en wij zijn daar i)uk, - en toch, tegelijk zijn we ons bewust dat dit alles een hogere betekenis heeft, dat Jan en Januetje
ons yolk in z'u hele Geschiedenis zijn, en we horen luide Potgieters
mannenwoord waarin z'n kloppend hart en z'n trillend geinoed is, en
we verstuhn de prediking tot bus zelf, de kinderen van Jan en Jannetje .
Die 't zo gaat als mij die zal, ondanks de Krietiek die 'k me veroorloofd heb, deze dndere ~/Hollandsche Natie" (ik denk hier aan Flelmers)
een nobele en mooie preek en dichtstuk vinden .
Eerst gaan we zo-inaar met Potgieter die huiskamer binnen . Daar
zit Jan met de krant voor zich eu steekt vast z'n pijp op en laat zich
'et eerste glas (want 'et kroost blijft hem to lang uit) inschenken . In
deze eerste bladzij is al karakteristiek . Jazeker, dat is niet de verfrauste en verengelste Hollander, maar de echte van ouds vermaarde
die rookt uit eeu gouweuaar en hem tot zelfs sti?pt op burgerlik-Hollandse manier . Het is Potgieters lurgerman . 't Is nu noch in de tijd
van de nasjonale zelf-vergodiug, maar ten opzichte zowel van de lof als
van de laster (in z'n krant leest hij van beide), toont hij zich alvast de
zelfgenoegzame die wij Nederlanders van nature zijn . Potgieter vindt
daarin aauleiding om Jan's doopceel to lichten, en komt zo op z'n
eerste uitweiding . Verwondert u niet, zegt hij, dat hij aan de zelfzuchtige kant is en bij alles 't meest met zich-zelf rekeut : ziet, ziju
voorvaders waren diehters noch profeten, inaar kaasboeren en zulk slag
van mensen, en ziet wat ze hebben moeten vechten en werken in de
wereld, wat Jan heeft moeten strijdcn en arbeiden : wat hij is, heeft hij
aan zich zelf to danken, hij heeft het met bloed en zweet gehaald .
Vergt geen overbescheidenheid, overedelmoedigheid, niet al to veel zelfverloochening van hem . llij heeft reclit ook om wat trots to wezen .
Pat moet een kloeke en ongemene kerel wezen, die terwijl hij in de
hachelikste krijg is om 't stuk grond waar hij woont, een krijg die zich
als eindeloos mat aanzieu, eerst uit vrijeu gnat met geschut aan boord
of de geladen buks op zij, en dan ook z'n huishouding op gaat zetten
en zich een huis bouwt van onmetelike kapietalen . En meteen wordt
met enkele trekken Jan getekend, hoe bij er uitziet . En ook Jannetje
was daar. Daar dienen we hier ook vast wat traders van to vernemen .
Wat was hier beter to doers dan to herinneren aan de heerlike portretten van Oud-Hollanse huismoeders die op ooze muzeums hangen?
En zij burgervrouw als Jan burgermhu . En Hollans als hij, in hart
en nieren . Het is een mooie greep, dat hier met de moeder in een
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adem van de dochters wordt gesproken . Nu is Januetje deftige matrone,
maur iuteressaut ook : we denken van zelf aan haar jeugd - eu onwillekeurig zoeken we die waar Potgieter ze ons vinden last . 't Huiselik
drama speelt dan verder, en zonder omhaal wordt de expositie in eeu
otnmezien voltooid : Wij horeu van 't slechte jaar 41 en wij horen
ook van die jougste, en zb dat we vermoeden kunnen, hoe h de
passieve hoofdpersoon zal wordeu . Ondertussen is ook de karakteristiek van het echtpaar met kleine trekjes voortgezet . Daar gnat de deur
open, en Jaumaat komt binnen, die de eerste wezen mag omdat hij de
oudste en niet de minste is . Twede uitweiding : De man is in het
kind, - en wit een man moet hij wezen die zb kind geweest is . 1k
vied dit eeu prachtige bladzij . Zi> denk ik is Potgieter zelf geweest, en
toen hij met dertieu jaar Hollaud in ging, toen heeft ook hij zo de zee
in staan staren . Ook elders, in z'u proza en z'n poezie, heeft hij 'et over
dat hcerlike kijken in die mysterieuse verten van ooze zeeiin, vol heimwee en drang tot daden . 0, dit is altijd een allergrootst genot voor 'em
geweest .
huister een ogenblik haar Reislusl :
Golf bij golfje zag ik dansen
Op het zonnig IJ,
Luchtig stoof de iei in 't glansen
't Steigerhoofd voorbij
Of mj de eigen aandrift spoorde,
De eigen lust mar zee,
Ging ik, die haar lokstem hoorde,
In gedachte mee.
Hoe het schuim om 't bootje krulde,
Dat ter brik mj droeg!
Hoe de wind de zeilen vulde,
Daar 't genot nit sloeg !
Stad en werf, - paleis en toren,
Dook ten waterrand,
Alles scheen in 't zwerk verloren :
Goeden nacht, mijn Land !
In den vreem'le rond to dwalen,
Waar let fel azunr
't Statig palmenwond doet pralen
In een zee van vuur ; -
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In den vreemde rond to dolen,
Waar de luchtstroom vljmt
Uit des ijsbeers donk're holen,
En de naalde zwijint ; Onder 't worst'len met de zeecn
Stormen 't hoofd to bien, Op de schaarst bezochte reeen
't Wilde volk to zien, Alle taal en tong to hooren,
Lang gewenscht genncht!
Eind'lijk zijt ge mj beschoren . . . .
't Krijtgebergte vlugt!
Hoor! bet schip neemt wrack van 't marren,
't Eischt gevierden toom ;
And're heem'len, and're starren,
Groet ik in min droom . . . .
IJlings grijpt des eerbieds kilte,
Grijpt me een sidd'ring aan,
Voor het rijk van storm en stilte,
Voor den Oceaan !
Zie zelf verder!') En let in 't slot op dat :
Heel dens aardbol om to zeilen,
Was als knaap mijn dieht .

Waarom Janmaat de eersteling heet, hoef ik niet nader nit to leggen .
Merk op hoe ook hIj in zijn jeugd wordt geschilderd : net als Jan en
Janiietje zelf : ]let is die noodzakelike Ilisturiese herinuering . 't Drama
gaat verder weer ; we zijn op bladzij zeven . 't Drama ontwikkelt zich.
Janmaat doet verwijten . 't Is niet meer de rustige rust van voor '30,
toen de Nederlanders zich-zelf heeleinhM vergeten hadden, maar Jaumaat
kniest zich no,, altijd dood aan de wal, eu het is niet meer nit to
houdeu voor hem . En daar komt nu ook Jan Salie voor 't front . Dit
is een mooi oogenblik : die oudste en die jongste, die oudste die zwijgt
voor die jongste, oindat hij zich opeet van verdriet en ergeruis . De
ouwe Jan voelt het wel. De stemming is al verstoord . Eeu vreemd
begin van een feest ! Aualyseer zelf de bladzij waarin Potgieter nog bij
') Te vinden iu Pen bundel Gedichten en Liederen ran Potgieter ; doorJoh. C. Zimmerman .
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dit moment stil staat . Let op de tekening van die Tenjamin eu neem
nota van de zich voortdurend ontwikkelende karakteristiek van Jan eu
Jannetje . Hot spannende woord ~,Houd cooed, Janmaat! er zal le atvoud
een eind aan komen," sluit clan het tweede bedrijf . Niemant kan meer
twijfelen of Jan Salie is do tragi-komiese persoon die z'n laatste uurtje
slaan zal. In het derde trekken van alle kanten de onweerswolken
boven hem samen .
Nieuwe gasten zijn biiinengekomen en daaronder de voorname Pieteu
ouder Jans kinderen, eu de voornaamsten va,n de vooruamen , Jan Contaut en Jail Crediet, die twee ndie de eigenaardige beheersehers van
ons handeldrijvend yolk ziju geworden ." Zij en nog een andere handelsman, Jan Compagnie, voeren straks het hoge woord . Met een hele
bladzij historic worden ze geintroduseerd ; en met eon simpatie die nit
elk woord spreekt, clan geschilderd . Maar eerst wordt gezorgd, dat we
]let feestvertrek niet nit het oog verliezen en wij bet tweetal in de rij
van gasten zitten zien . Jan Contant is het, die ]let huis van negootsie
oprichtte, dat Jan Crediet heeft uitgebreid . \Vat de eerste met al z'n
voortvarendheid begint, dat zet Jan Crediet voort en bouwt ]let hoog
op . Dubbel personificeert Potgieter de Handel , er is kleinhaudel en
groothandel en de ene kan Diet buiten de ander : en ook, de groothandel begint in 't klein en met kontant geld, maar zonder het wisselstelsel van bet krediet kan de handel Diet groot worden . In het gesprek
dat volgt, wordt de karakteristiek voortgezet, en daar proeft men Potgieter, de zelf handelsman weer nit, die weet wat or tot dat werk van
handeldrijven nodig is en bet zo mooi vindt, - zo als hij ook voor den
dag komt in '1 Is maar een Pennelikker en Ilanna . ') De famielieraad
is nu geopend, het derde bedr f begonnen . Er gaat een streng oordeel
over de nasie van 1810 : inaar merk op, hoe Jan de lelike naam . Diet
over de lippen wil en Potgieters betuiging daarover : dat is de wijze
spreuk toepassen suariter in modo, fortiler in re : ook de mannen van
de EfCektenbeurs had hij een hartig woordje to zeggen, maar to zorgen
had hij ook, dat de hooghartige Jan Crediet, die hem lezen zou, Diet
het hoofd in den Dek wierp . Wat een voorziclitigheid ook in het woord
dat hij Jan Crediet zelf in de mond legt : ~,1k heb de proef genomen,
of er wat bruikbaars in Jan Salie stak ; de uitslag was ontmoedigeud,
ja ontrustend zelfs ; in de laatste jaren . . . . maar
wic zijn' news
schendt, schendt zijn aangezigt. Hier is het Potgieter weer, die op
zachte manier de nasie tot rekenschap aan zich-zelf wil dwingen .
1)
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Ondertussen hebben we weer een nieuwe uitweiding gehad . In het
eerste artiekel is al opgemerkt, hoe de man van de Gids zich tiller
belangen aantrok . O(>k hier de Jantjes Goddome ell de Jannen Kalebas
en Jan Rap en z'n maat : de lichtmissen en de kerels van niets, die
ook al uit de nasie voortkomen, en het plebs, dat niet wil maar
ook niet kan . Misprezen wordt ]let, dat we niet strenger ziju tegenover de losbandigheid ; geprezen dat we ons eiudelik bet lot van dat
plebs waren gaan aantrekken . We weten nn meteen wie ]let ziju,
die di,'Ar, in die hoek, dat horen en zien vergaat zitten to kliukeu
en to drinken, en die zich niet ontzien de grote heren, hun broers,
to krietieseren . En eau andere Jan komt nu aan 't woord . Let op
de handige overgangen telkens . Jan Crediet decideert : yEn dus
heeft Salie voor goed ziju afscheid van ons . Het beste, vat gij
met hem doer kuut, is dat gij hem" - ,Wat? mij wear opdringt?"
valt Jan de Rijmer in . Jan de Rijmer die weleer Jan de Poeet was!,
die nu "door de bokkesprongen van de nieuwere school peen," weer
Jan de Poet ging w8rden : daarom vraagt hij : "wil-je hem mij weer
opdriwgen?" Zelf vertelt hij (want het zon eentonig zijn, vindt Potgieter, als hij voortging al die gasten hoofd voor hoofd to beschrijven) 1),
zelf vertelt hij z'n lijdensgeschiedeuis . Merkwaardig is hier het woord
van Jan Crediet (recht nit het hart van Potgieter gesproken, voor wie
de ware koopman - zie elders - een man is van ziel en intellekt
beide!) : "Wij lui van de negootsie, die altijd zin hebben gehad voor
iedere glorie, we zouden uw poezie niet gering schatten, zoo het waarachtige
kui'st was ." Jan Compagnie is het, die de gedachte uitspreekt die Jan
Crediet al van de lippen gewild heeft . 1) Korte wetten moeten er gemaakt :
"Jan Salie moet gedrild, hij moot soldaat worden!" Welzeker, koint er
van menige slaapkop in de dienst altans voch niet its terecht? Dat is
goed gezien, dat uu ]let overkropte gemoed van Jannetje het niet meer
houden kan . De lezer die mogelik vergeten is dat Jannetje o8k in de
kriug zat, moet haar nu meteen weer vbLr zich zien ; en Potgieter
viiidt gelegenheid om andermaal (immers al vroeger, bladz . 4-5) eau
woordje to zeggen aan 't adres van de Hollandse moeders, die toch
ook tot de nasie behoorden, die toch ook schuld hadden aan de verbastering. Maar die 't zich niet minder aautrekt als z'n moeder, het
doortastende voorstel van die /vrolijkste, welgedaauste, kloekmoedigste
van Jails kinderen," die niet voor niets zo lang gezwegeu heeft, dat is Jan Cordaat, de barse man van liet leger . Pas tien jaar geleden
') Zie bovenaan b1z . 13 .
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heeft bij nog getoond dat in hem bet oude hart nbch klopte, en nu
zal Jan Salie voor hem goed genoeg worden gerekend ? 111aar altijd is
aan 't leger de eer onthoudeu die bet toekwam. 't Gesprek krijgt bier
z'n grootste levendigheid : eerst tussen Jan Compagnie en Jan Cordaat ;
dau tussen Jan Cordaat en Jan de Rijmer, die hem helpt om to bewijzen, dat hij eenmaal grote veldheren en dappere legers had gehad, en
wat beters verdiende dan met hot anders onbruikbare uitschot to worden
opgescheept . Zo is vu 't onweer boven Jan Salie Ibsgebarsten . Niemand
wit hem hebben, niemand hondt hem de hand boven 't hoofd, in voile
raad is z'n oordeel geoeld : hij die alles bedorven heeft, - zo al niet
boeten, hij moet ten minste onscbadelik worden gemaakt . En hiermee,
kan men zeggen, eindigt bet derde bedrijf . In hot vierde (ik deel zo
in, om bet overzieht gemakkeliker to maken en een schema aan de hand
to doen) - zit Jan mijmerend . WaarCver mijmert hij? Gaat bet hem
als Jaunctje? Neen! maar in elke klacht van z'n jongens, in elke
krietiek en in elke van die herinneringen aan 't grote Verleden heeft
hij eeu aanklacht tegen zich-zelf gevoeld . Hij wordt er somber en
Vat een iuuziek van feesttreurig onder . 0, hoe is alles veranderd!
vreugde heeft er eenmaal door deze zelfde kamer geruist! floe anders
placht hij in z'n jeugd ook de Oudejaarsavond to vieren ! Dan heerste
de vreugde in alle harteu, dau speelde de minne haar spel, dan werd
er gekust - en nu? clan wie valt de ommekeer anders to wijten dan
aan hot Benjaminnetje, dat noch altijd in de hock staat, dat noch altijd
slemp lept? Zo als Potgieter zelf de glorie ter zee, en bij monde van
Jan de Rijmer en Jan Cordaat de glorie van do poezie en de glorie
van onze veldheren ter sprake heeft gebracht, zo doet hij bet op deze
bladzij de verdwenen Oud-Hollandse levensvreugde . Merk op hoe bet
bier de geschikte plaats is . Zelf neemt hij bet woord om van Jan's
vrijage op to halen en hoe ongedwongen seherts, dans, muziek en zang
zich in deze zelfde kring eenmaal hebben gepaard . Dat alles gaat ook
Jan door 't hoofd, en z'u weukbrauwen fronsen zich, z'n voorhoofd
rimpelt . De kinderen merken bet . Jan Compaguie maakt hem wakker :
"Vader! wat suft gij? hebt ge mijn broeders, hebt gij mij niet? Gij
moogt niet, gij behoeft niet to wanhopen zoolang Java en Iudie van bns
blijft, zoolang ik mij daar handhaaf! En handhaveu zal ik mij ." Bit
nu komt het grote ogenblik . Jan Compagnie heeft de ware toon aangeslagen . In toorn over zich-zelf barst Jan uu los (zb won Potgieter
dat de nasie zich-zelf oordelen zou !) ; in harde zelfkrietiek gaat hij opsommen al de tekortkomingen en verkeerdheden die hem van de weg
hebben gebracht, bij hun naam noemen al de ondeugden waaraan hij
7
vi
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zich is gaan overgeven, en belijdt het, dat zo hij de oude was gebleveu,
Jan SMie z'n zbon nict geweest was .
Dtaar bet is niet om voorts als een ellendige zondaar in zak en as
to treuren, om zich-zelf weg to werpen . Het hart dat van zoveel grote
daden de uitgang is geweest, hetzelfde hart is uoch in hem, bet heeft
in bet tooruen zich-zelf weer gevoeld en herkend . Jan is door (cue
wilsdaad als wedergeboren . Er heeft een dramatiese ommekeer plants .
Wel had hij begrepen dat er met z'n jongste iets moest gebeuren, maar
gin eerst, order al die krietiek van de jongens, zijn hem de ogen waarlik opengegaau : Jan Salie moot uitgebannen, diet eist de toestaud, - en
hij zelf, hij moet voortaau de ogen open hi)uden. "Jan Compagnie!
dihitr hebt ge mijne hand er op, dat ge op Java nooit met Jan Salie
gekweld zult worden ! Jan Contant ! Jan Crediet ! Jan de Poeet ! u zal
ik evenmin met hem ineer lastig valleu . Janmaat ! koin naast mij jongen!" (en de trouwe borst springt op , alsof hem bet sein werd gegeven in
zee to stekon!) - "Janmaat! gij zijt altijd een man van daden geweest
en niet van woorden, - vergeeft ge mij ? ik zal me beteren !" Hoor
Potgieter daar tussen door met z'n Bravo !", ~, Bravissimo!" En als nu
Jan en Janmaat oprijzen, en meteeu Jannetje bet token geeft dat de
tafel is aangericht, dan - zal ik zeggen - is bet vierde Bedrijf gedaan,
en bet vijfde begirt : de Oudejaarsavond-feestdis ! De kogel i8 door de
kerk : Jan Salie gaat naar een hofje ! , voor 't laatst zit hij mee aan .
En hoort die twee die, terwijl alles zich schaart en plants neemt, noch
zo druk redekavelen aan de haard : Jan Klaasseu en Jan Kritiek : Jan
Kritiek die Jan Klaasseu belooft om, zo dau ]et nasjonale Blijspel nog
een vrome wens moot blijven, to doen waartoe hij niet bij machte is, de Jan in wie ook Potgieter zelf bet woord heeft . Als ook zij in de
rij zitten stelt de patriarch de feestdronk in . Hoe zou de avond kuunen
voorbijgaan en niet de lens van die feestdrouk worden gehoord? Want
dit huis bier is de nasie zelf ; Willemn van Oranje was bet die Jan en
Jannetje eenmaal voorthielp, en wat er ook gebeurd mag zijn, vrienden
gebleven zijn Jan en de Oranjes ; de geschiedeiiis van Nederland en die
van 't Oraiijehuis zijn niet to scheiden .
,,Oranje in 't hart, en niemands slaaf!"
Dat was ook Potgieters eigeu lens : Republiekein, maar vriend van
Oranje, en niet zonder Oranje de toekomst tegemoet . Een laid hoeze
beantwoordt de toast, en weg ziju alle nevelen, Jan voelt zich de oude
weer en w'teni doet hij bet dat z'n zonen noch uiet verbasterd zijn ; op
Oud-Hbllanse manier zal hij nu deze zelfde avoud noch vrolik zijn,
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want morgen? . . . . zal het oude zijn voorbijgegaan en alle dingen nieuw
Op Oud-Ilollaudse manier, maar eindigen zal hij straks ook
als in zijn besten tijd met ]let ~,kernige woord" : ,God zegene ons ,
kinderen!" En ~, God zegen U!" eindigt Potgieter, ondanks dat motto,
waarvani heel z'n Allegorie de illustrasie ziju moest, ]let woord van de
Fries Onno Zwier :

geworden !

En leer op nietives 8taat to waken,
it's 't Been in eigen k rac7 ten ia .

SCHEMA .
I . Jan in z'n huisvertrek aan een December-haard de krant lezend ,
wachtende de kinderen die komeu zulleu om van 't Ouwe in 't Nieuwe
to vieren . Jannetje . Karakteriserende trekken ; ook in de allereerste
alinea . Jan's zelfgenoegzaamheid (bladz . 1-2) : Overgaug tot
de uitweiding, waarin Potgieter vertelt wie Jan van afkomst is en
ouder wat omstandiglied en hij z'n huishouden ping opzctten : allegorisering van onze geschiedenis . Ilet uiterlik van Jan en nadere karakterisering . - Jannetje's uiterlik en aard (Rembraudt en Rubens!) ; hoe ze
was in haar jeugd : haar dochters (de Nederlause meisjes !) : haar weerzin i n 't niet-nasjonale ; zin voor orde, spaarzaamheid, etc ., ook vroombeid (bladz. 3-5) . Overgang : Potgieter laat haar 't gesprek voortzetten .
Gesprek over 't afgelopen jaar, liet slechte jaar 1SJl . De jongate :
,,Zoo wij ]let good stellen kunnen, daar ziju er onder onze kinderen die het meer verdienen dan" - ~,Jan Salie" : hier begint de dramatiese beweging . Karakteristiek van Jannetje : ~,Veel geld, Jaul we
komen al op ooze dagen - als go het nog om den wit van onzen
jongsten vroegt ;" • - (deze trek komt telkens weer voor den dag : goed
en mooi gevoeld van Potgieter) (bladz . 5) .
If . Janmaat komt binnen ; meisjes komeu met hem mee .
'1'wede uitweiding : Janmaat in z'n jeugd, als kind, als jongen, als jonkman : allegorisering van onze geschiedenis (bladz . 5-7) . Let
wel : hij is de eerateling !
Karakteristiek : Er scheelt Janmaat iets .
(iesprek tussen vader en zoos (de malaise) . Jan Salie mengt er zick
in ("Zeg ereis, Janmaat! wit je u?ok eeii kopje slemp?") . Janmaat's verzucliting (bladz . 7) : Jan Salie z'n moeder (bladz . 8) .
Jan Salie geschetst (eeii lange slungel : welke doffe ogen ! - welk
een meelgezicht! - welk een houding van slierislarie! : een nongeluk" :
-ode patroon aller slaapmutsen, aller soepjurken, aller sloffen to onzent!")
(bladz . 8) .
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Karakteristiek van Jan : vroomheid ; z'u verhouding tot Jannetje .
Ilet dramatiese woord : ~, Houd moed, Janmaat ! er zal to avond een
eind aan komen ."
Nieuwe gasten komeii binnen .
111 . Jan Contant en Jan Crediet.
Derde historiese uitweiding : verklariug daarvan hoe Jan Contant en
Jan Crediet onder Jan's zonen zulke ekstra-gewichtige personages kunnen
zijn (de Allegoric loopt hier helemaal spaak : die w:Ls hier natuurlik
uiet vol to houden ; die re, eringsvormen, de Prins en de Staten, kondeii
toch wel op geen manier in 't huishouden vain Jan en Jannetje worden
overgebraeht, zelfs kan niet eens gezegd, dat Jhn de regering van z'n
huishouden minder uauw aan 't hart lag dan 't handeldrijven van z'n
zonen) (bladz . 8-9) .
Een enkele trek - die maker moet dat de lezer bet feestvertrek
voor ogen blijft . Afkeuring dat Jan, ous yolk, z'n huiselik interieur
zo heeft laten onthollandsen (bladz . 9-10) .
Jan Contact en Jan Crediet in hun uiterlik en aard . I-Iuni eigenaardige betrekking tot elkaar (wat Jan Contant begiut, zet Jan Crediet
voort en voltooit liet) . Hun verdraagzaamheid . 1-loud in 't oog dat de
karakteristiek van de zoons, meteen karakteristiek van Jan is als vertegenwoordigend de nasie (bladz . 10) .
De Familieraad wordt geopend . 't Blijkt geen gekheid to zijn wat
Jan omtrent Jan Salie heeft laten verluiden : dat hij plannen met hem
heeft . Als 't beter zal worden in de zaken, in de eemle plaale met
Janmaat, dan moet Jan Salie het huis uit, geplaalsl : wie wil hen hebben?
(Merk op dat de lelike naam Jan nog niet over de lippen geweest is
een mooie, fijne trek) . Jan Contant, Janmaat en Jan Crediet nemen
tegelijk het woord (bladz . 11-12), - om hem to weigeren .
Potgieter laat Jan Crediet duidelik maken , dat Jan Salie nergens
minder voor deugt dan voor de handel, welke ook . - Potgieter de
haudelsman komt hier uit . Fen weinig hekelen doet hij de finansiele
opera-lies van de laatste tijd . Daarmee krijgt hij de overgang tot de
nieuwe uitweiding :
De Jaiitjes Goddome, de Jauneu Kalebas, Jan llagel en Jan Rap
en z'n Maat. Karakteristiek van Jan : al to toegeeflik is hij voor de
lichtzinuigheid en losbandigheid . Prijzen doet Potgieter het, dat men
zich eindelik bet plebs metterdaad is gaan aautrekken (de Maatschappij
van Weldadigheid ; 't kosteloos onderwijs) (bladz . 12) .
Jan Credict heeft een voorstel omtrent Jan Salie.
Jan de Rijmer (bladz . 13-15) . Wat tot uu toe telkeus PUgieter
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in een uitweiding heeft gezegd, het historiese, - la'at hij bier zeggen
door de man zelf : de Poezie in de XVIle en in de XVITIe eeuw ; Van
Ilaren, liilderdijk ; ~,Jan de Pot gaf Salie alweer den schop," - tnaar
de rijmelarij is toch noch stork in de mode .
De nieuwere dichtschool, waarvan Potgieter zelf is (bladz. 15) : de
betuiging van Jan Crediet (de patriesiese koopman, die zin heeft voor
kunst en letteren) !
Jan Compaguie ondersteunt het voorstel van Jan Crediet : Jan Salie
moet soldaat worden : Jannetje en Jan Cordaat ! (bladz . 15) .
Uitweidin- over Jannetje, de Hollaudse inoeder : karakteristiek : zin
voor orde : "Alle ding zijn eisch ;" zwakheid voor haar kinderen,
hocwel eenmaal haar spreekwoord geweest was : "Vreemde oogen maken
menscheu" (herinnering meteen aan 't Oud-Hollaudse huisgezin) (bladzijde 15-16) .
Woordenwisseling tussen Jan Compagnie en Jan Cordaat (bladz . 16-18) .
Ilet historiese wordt Jan Cordaat zelf weer in de mond gelegd . Jan de
Rijiner bewijst dat hij zich gebeterd heeft : hij bestudeert de grote zeventiende-eeuwers weer : z'n mond is er vol van .
Niemand Ican Jan Salie gebruiken.
IV . Jan is totaal onder de indruk : hij zit to mijmeren alsof hij
wanhoopt . Al de herinneriiigen van z'u mooie tijd ziju wakker geworden : de mooie dagen van voile levensvreugd ziju heen : vedel en 1 uit
ett liedboek zijn verdwenen met geestigheid en schalksheid . Heel het
leven heeft Jan Salie bedorven . Zelf schildert Potgieter een pacer tafereelt jes van zeventiende-eeuwse gezelligheid (stel u die good voor ogee!)
(bladz . 17-19)
Jan Compagnie, die al heeft latest merken dat hij zo goed als Jan
Crediet wat heeft in to breugeu, neemt het woord : hij steekt Jan een
riem onder 't hart . Hem laat Potgieter zeggen wat ludie voor Nederland is : aan Indie hangt otts zelfstandig bestaan, met Indie kuntteu wij
groot zijn : &Vader! wat suft gij? hebt ge mijne broers, hebt ge mij
dan niet" - hebt ge Iudi6 niet? (de haudelsman komt hier weer nit)
(bladz . 19-20) .
Ommekeer b~j fan . De ogee ziju hem opengegaan . De toestanden
warett ernstiger dart hij ze had uitgezien . Van Jan Salie had hij nog
iets willen m-hkeu . En nil is 't hem duidelik : Jan Salie moet uitgebaunen, hij mag niet meer meedoen . Z'n zelfkrietiek en zelfveroordeeling. - Opmerkelik is nog dat : ~,Priester van de Kunst, van de
Wetensehap, van de Godsdieust! Waarom hebt ge tnij niet vroeger op
mijne zwakheid opmerkzaam gemaakt?" : want van hen tnoet, voor Pot_
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gieter, de ware verlichting uitgaan, bij hun zijh de diepe inzichten en
de ware wijsheid : tot die Priesters sprcekt Potgieter dit - (bladzijde 20-22) .
Jan's besluit : 4k zal viema,,d meer met hem lastig valleu." Jail ell
Janmaat : symbolies op to vatten : handel en zeevaart onafscheidelik Ran
elkaar verknocht! (bladzijde 21-22) .
V . De kcgel door de kerk : Jan Salie moet naar bet hofje . Jan
Klaassen (het totale vervat en 't verdwijuen van het Blijspel, dat voor
de nasie een spiegel en een leerschool had kunnen ziju!) en - Jan
Kritiek (de lads!) (bladz . 22-23) .
De Feestdis (Jan Salie onderaan) . De Feestdroiik : &0ranje in 't hart,
en niemands slaaf!" Twaalf uur : #God zegene ons, kinderen ."
HET

MOTTO .

J . 11 .

(Wordt vervolgd .)

V . D . BOSCH .

V R A G E N.

In Terwey § 350 leest men, dat zul.Ksr kan voorkomen als bijwoord .
't Is me nict gelukt een zinnetje to vinden, waarin zrdka als bijwoord voorkwam . lemand die 'k er van sprak, zei me dat dit bet geval was in de zin
„1k verwachtte zulks ." Er is iets dunkt me, tegen, om dit bijwoord to
noemen . Wie zon me willen inlichten?
v. B .
II .

ENKELE VRAGEN OVER VONDELS HEKELDICIITEN .

Blykt alleen nit deze Hekeldichten, dat Vondel met J a e p P r i a e p `Cats'
Ledoelt? Zo ja, dan 1Ukt mij Ungers argument (ed . Vondel, Werken 1630,
b1z . 3 noot) weinig afdoende .
Staat bet Anagramma op Joost van Vondelens in verband met bet voorgaande 'Antwoord', en waaruit blijkt dat? (Vgl . vooral Leendertz, in Navorscher 1875, 286 .)
Onder 't antwcord van Vondel staat Phcs Ultra : is dit Vondels zinspreuk?

UIT DE SPRAAKLEER .

C.
OVER SPELLING .

I
Nergeus meer dan bij spellingkwesties-'tspreektwelvan-zelf!valt 'et op, hoe de meesten die aan 'Taal' doen, noch van de ,letters,"
en niet van de Alanken" uitgaan! Wel maken ze zicll biezonder
druk met ~,spraakklanken" en uderzelver verdeling" ; maar dat is teorle,
in de praktij k zij u ze uocll 'l e t t e r' k neck ten van 't `schrift' .
Vooral blijkt dit uit de fraze, die ook door 't jarenlauge voor-gepreek
noch al onder 't Publiek algemeen is : er moet 6611 lie i d-i n-s p e l tin g
wezen ! t)
Maar : is 't nodig, is 't wenselik, is 't mogelik?
Spelling is aanduiding-in-schrift van de gesproken taal - daarover
ziju alien 't wel eens ; evengoed als over : elk lleeft ziju eigenaardige taal . Maar dan zal die meer of miudere eigenaardigheid van elk tocll ook
altijd in schrift uitkomen .
- ~,Dat juist moet vermeden ; waar gaan we anders heen? als elk
schrijft zoals-ie spreekt, wordt dat veel to lastig !" \Vat voor lastigs schuilt er dan in?
Natuurlik is de algemene nederlandse taal de beschaafde nederlandse
spreektaal .
Die mag in 't noorden nu ietwat anders genuanseerd wezen als in
't zuien ; in 't westeu anders als in 't oosten : verstaat 'eu besehaafdsprekend Grouinger geen dito-doende Zeeuw? 2) ,,Natuarlik . Stel je voor dat (lit niet zo was!" 1) Hoe dit komt, ligt natuarlik in dieper grond. Mug men eigen karaktcr hebben :
daurom dreait de kwestie . - Dit voor goeie versteanders! - Hier behandel ik alleen de
spelling-kant.
s) Zie over algemene tail en z'ut diealekten ook Taal en Lelteren V, biz . 55. En de
Gida, Janantrie, biz. 85/6.
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Presies, want de verschilleii zijn zo gering ; over 't geheel is die
taal over heel Nederland vrij gelijk : hoe was er anders 'en a 1 g e m e n e
nederlandse spreektaal to konstateren
Nu heeft met het verstaan zelfs van die min of meer genuanseerde
gesproken taal zelfs geen hoorder moeite, hoe zou dan die z e l f d e
t a a 1 in schrift gebracht, voor de lezer wel lastig wezen?
Te minder kan dat eigelik beweerd, daar de v e r s c h ill e n voorn imelik in zulke k l a n k v e r s c h e i d e n h e d e n bestaan,- die I iefst
in de algemene spelling 1 ) nzet worden uitgedrukt .
Nergens zal dus minder verschil tussen de beschaafde nederlandse
tongvallen o p t e m e r ken wezen als j uist in spelling .
De w e r k e l i k-b e s t a a n d e verschil len evenwel, ter wille van 'en
gedroomde (1euparigheid to willen wcgdekreteren, is geheel onuodig .
En was 't dit inaar alleen, maar 't is hoogst schadelik : 't 1eren
omgaan met geflatteerde balansen is streug to brandmerken .
Laat men zich toch ook Been illuzies maken van de eeuparigheid
onder de oiiwe bedeling ; maar de werkelike toestaud opmerken .
't Gevolg van dat streven om in 'en iinieform uiterlik iunerlike
verschfllen to maskeren 2), is : geen stuk zelfs van professoren en doktoren in de nederlandse letteren - om van anderen, van de lerende
jeugd voor dit keer maar to zwijgen ! - of er schuilen in tal van spelfoutett - geen zettersfouten - tegen 't sisteem de Vries-te Winkel . 3)
Eu geen wonder : hoe meer 'en spelling telkens oui biezondere redenen
afwijkt van de klank, hoe sneer willekeurig gedekreteerde schrijfverschillen men invoert, - hoe meer fouten er gemaakt worden .
Natuur gnat boven de Leer. Maar z6-doeude gaat-ie zelfs tegen de
Leer in! Is dft niet onprakties in hoge mate? - 4 )
Hoe kan men dan met euige goeie reden vasthouen aan die eis?!
Trouwens dat hele staau op cenparigheid is alleen van belang als
verklassiekte taalgeleerdeu onderscheid gemaakt willen hebben tussen
beren en beeren, genoten en genooten, komedie en comedie, kommies
') Zie over (leze, beneden, blz . 107 .
∎) Zie vooral Halbertsma, Taal en Letteren V , blz. 228 .
3 ) Zie voorbeelden - met weet-hoeveel-te-vermeer(leren I -in Taal en Letteren IV, 230, vv.
En vooral zie de Kakograffeen van H e e re s, en anderen ! ) Ik laat op 't moment daar : hoe nodig en nuttig 't is de werkelik-bestaande innerlike

verschillen to doers uitkomen en to laten waarnemen, wil men niet leren op 't niterlik aftegaan, wil men geen oppervlakkigheid inprenteo, in plants van 't waarnemingsvermogen scherpen !
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commies,

bleken en bleeken, weken en weeken, roven en rooven ,
en toonen,
wel to verstaan op s c h rift alleen !
Die dit flu geleerd hebben, die zich nu dit eigen gemaakt hebben,
voor die zal op het eerste gezicht, 't misschien enige onduidelikheid
k u u n e n geven, als die homoniemen ook gelijk gespeid worden .
Maar daarmee tonen ze duidelik dat °sehrift' voor hull hoofdzaak is,
en 'klank' bijzaak . 't is waar, ook dit is gevolg van vroegere taaliedeeen uoch ; hoort thuis in 'en tijd toen men °sehrift' bestudeerde, en
`taal' negeerde! Is 't hangen aan de lode en dodende /letter", waar
de geest, - de levende taal, - levend maakt! En "des alniettemin en evenwel nochtaus", voor diezelfden zelfs geldt
wat voor ieder ander waar is : men leest nfet letter voor letter, niet
woord voor woord, - men leest de v o l z i n ! Ook voor liun maakt het
zinsverband alle misverstand onnodig .
tonen

En van de volzin nit begint tegeuwoordig en de wetenschap en de
praktijk . 1 )
't Stoan op eenparigheid is daarom even onprakties als onwetenschappelik !

Bij dat `ancien regime' hoort ook 't in sehrift onderscheiden van
vreemde woorden, die elk-en-'en-ieder in de mond lieeft . 2 ) .
Waarom rnoet b.v . de ie-klank (van Piet, diep) ongelijk geschreven in :
familie, lzniaal, titel, citroeu, sigiar, machine, kaliber, miniiut,
artz'kel, fabrzek, fabrikaut, koffie, olie?
En de s-klank in
cigaar (?), citroen, officier, cent, cirkel, cijfer,
anders als in
Angel (cingulum) ?
En de sj-klank anders in
machine
als in
meisje?
Door in dezen de historiese taalwetenschap - verkeerdelik ! - toetepassen, heeft men 'en wetenschappelik tiutje gegeven aan de verouderde
+) Zelfs met eenvoudige zinnetjes in lees-leerboekjes . Daarom vind ik vooral ook zo nitstekend die van de dames de Jong-Goudsmit .
') Zie over verstandig taalpurisme Van L e n n e p, hiervoor blz . 52 .
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wijze van doen, die niet meer past bij taalprin'siepes, door alle germanisten en indogermanisteu als de juiste erkend .
Met de afkomst geeft toch aan 'of 'en woord hollands is of niet ; niet
'et korter of langer tijdsverloop dat 'et nit hollandse monden gehoord
wordt, maar het gebruik .
Men houdt zich toch altijd aan : verba valent usu ! !
Waar zou 't ook heen als men 'en woord naar z'n verjaringstermijn
als inheems of bastert rekende? Wat is dan de termijn : twintig,
vijftig, honderd, duizend jaar?') En - hoe weet men de ouderdom?
Lit de dokumenteu die over zijn? Voorzichtig! Morgen vindt men
'en order stuk, of leest de voorhandene en al lang bekende wat beter
en nauwkeuriger - want dat kau ook vaak noch moeten gebeuren! en daar komt 'et woord voor! En dan heeft 'et in eens burgerrecht P ! 2 ) Maar dit is immers geeu criterium?
Algetneen zwoeren de vroegeren - altars zeien dat ze dit deeen ! bij de usus : die besliste!
Welnu, hat men 't niet alleen zeggen, maar ook in praktijk brengen!
Is nu 't woord familie, minzsat minder' gebruikelik als kanloor, 5)
officier als korporaal, cilroeu als franzboos, machine als publiek, fenilletou,
likeur ?
Dat gelooft immers niemaud ! 't Is eenvoudig niet zo !
11laar waarom dan 't ene in vreeinde en 't andere in eegen spelling
geschreven ?
Alweer, omdat men in schrift won herkeluten de afkomst : daarom
familie met i, als koolen met oo, en mensch met ch! - Omdat niet
de Alank" maar 't #schrift" hoofdzaak was! En niets is juist lastiger dan die op studeerkamer, voor 't nut van
't algemeen, willekeurig bedachte onderscheidingen ! Voor wie Taal is
klank, voor die is verschillende spelling van eenzelfdeklankverbijsterend!
En 't is even onprakties - als dat 'et onwetenschappelik is! -

Voor 'en leek-zelf is duidelik dat bij dit ouwe doen ook hoort 'et beVg1 . vooral hierbi Taal en Letteren V, blz. 33, en root 3 .
Lees hierbij vooral na : K o I 1 e w ij n, over Taalfouten en noch wal in Taal en Letteren IV, blz . 216 .
Voorbeelden ziju to vinden in Gallee, Altaachs . Denkrn . : - tal van woorden komen
daarin voor die ouder dus blijken dan men vroeger aannam .
3) Noch wel near 'en platte" uitspraak, vgl. frans ,comptoie, i .
1)
2)

Lit de spraakleer .

107

weren : in 't nederlands zijn maar 'en stuk of z e v e ft klinkers, en hoogstens 'en t w i u t i g inedeklinkers . 1 )
Natuurlik moet daarop volgen dat die k l f n k e r s - behalve de op
en de eu - volkomen of onvolkomen u its p r a a k hebben ; en dat de
ch en de ng samengestelde medeklinkers zijn, terwijl men daarnaast de
eu en oe liefst eukelvoudig noeint ! 2)
Alsinede dat diaeresis' beet de e van koren en doren naast hooru en dooru .

II
Spelling is aanduiding van de gesproken klankeu . Naar mate die
nauwkeutiger worden weergegeven, is de spelling juister, dus beter! Zo nu alleen 'taal' in schrift hoefde gebracht door taalgeleerden met
cen goed gehoor en veel studie, dan had maar den spelling recht van
bestaan : de spelling-op-de-klank-af, de zogenoemde fonetiese!
Afaar 't meest wordt en moet er geschreven worden door niet-geleerden ! De 'algemene' spelling kan daaroin geen fonetiese wezen : voor
't algemeen is de beste spelling die, waarfn men alleen de door Allen
gehoorde hoofdklanken optekent, en de overige, de genuanseerde en
fijnere, achterwege laat .
Zo wordt de algemene spelling 'en aanduiden van klanken bij b e n ad e r i n g : met een teken moeten aaugegeven, die wel is waar weinig,
maar toch onder elkaar ietwat afwijken .
Verder wordt, even weinig als in de spellingen van andere europese

') Zie de Spraakkunsten! - [Behalve van Helten, die er niets van zegt . En mogelik
noch 'en panr van de kleinere schoolgraunnatica's .]
Zelfs to Winkel in de Germ . Grundrdss van Paul heeft er 'en twintig.
Die zoveel konsonanten aannemen, verwarren 'en paar keer - wel zonder 't to merken ! klank en klanktekenl
't Spreckt dat dit regel is . [Zie over soortgelijke verwarring vooral Taal en Letteren V,
69-71 .] Zonder krietiek, zonder inzicht in de verschillende taalprinsiepes, schrijven ze
dim de een na, dnn de ander : 't gevolg is 'en onbegrijpelike en verbijaterende verwarring
voor die 't bestuderen mag : - niet om zich er mee to vermaken - maur om er iets van
to leren .
i) Ik greep voor-de-hand-op, de een of andere spraakkunstI
't Is noch zo heel lang niet geleden dat de oe en em tweeklanken en i7 een klinker
heetten - mogelik staat 'et noch wel in spraakknnsten voor de Onderwijzers eu de
Jeugd, - ik zal mijn tijd maar niet er mee ver-,zoeken"I -

108

F . Buitenrust Hettema

taleu, de invloed aangegeven die 't cue woord op 't daar-bij-staande
heeft ; we hebben in 't nederlands dus ook de
enkel-woord-spelling :
niet zin voor zin worden de klanken in schrift aangeduid, maar woord
voor woord, - ook in samenstellingen , en zelfs in de ineeste
a fleidingen .
En die enkel-woord spelling is ook noch lang niet helemaal op de
klank of ! Zo spreken we van
dada, bet, top, ep, hooft, hoovdeu, geleeft, leevden, verhuist, verhuizden, deuckt,
(dcugden), ,feertich , ,fij ftich , sestich, 8eventich
naast : drie-en-veertich, vier en vijftich, maar : zes en sestich, acht
en aeventich, bloempje, resje, - winsje, - gasje, - lichje, - wichje, - kasje, leeu , leeuwen, leeuen,
ceu, ewich,
lun, luute,
spuwen,^ spuudn, spuude,
vrou, vrouwen, vrouen, gou, gone,
ho'i, houen,')
^
maar scbrijven t zo niet .
Nu zijn er noch velen die behalve deze afwijkingen ook noch de
u-klank dan met o, dan in dezelfde omgeving met oo schrijven ; evenzo
doen ze met de aklaiik , dan eens als e, dan ale ee ; en met de
s-klank, dan ale 8, dan als sck, de t-klank, nu met t, dan met tk .
JA zelfs geven ze de klanken de, zijn, haar, dan eeus terug naar de beschaafde uitspraak, dan weer - en vaak zelfs ! - naar vrij willekeurig
gedekreteerde spraakleer-regeltjes als den, kaar, kare(n), zin, z~ne(n) ;
dit noemen ze dau : zich regeleu naar 't taalkundig geslacht . 2 )
Onder de beschaafd-nederlands-sprekenden beweren er sommigen 't
onderscheid tussen e en ee, enz. ook to horen . Meest is dat invloed
van de ouwe spelling : ze z i e n 't verschil . Om klaukverschillen, vooral
de fijuere, op to merken is 'en goed gehoor en veel oefening nodig,
') De u heet gewoonlik konsonantiese a of halfklinker ; 't is de na- of tussen-klank die
men hoort . - Zie bij de ,Klankleer' . ') 't Is zoicts ala'en zekere vreemdeling vertelde : als-ie vendaag moest spellen, dee-ie
dat zo : ,h-e-d-e-n." Biezonder gemakkelik - en praktiesI -
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als ook o n b e v o o r o o r d e e l d h e i d : men moet geen verschillen willen
horen, zoals vaak gebeurt, omdat men die kent nit de historiese taal
van vroeger.
Maar voor 'en ander deel is 't horen van dit verschil de invloed van
de v o l k stale u , waarin dit klankonderscheid wel bestaat . Zo willen de
Flaminganten en hun mee-stemmers graag de e en ee, de o en oo verschillend horen . ')
Zo menen ook sommigeu onderscheid tussen de ij en ei to horen ;
als Friezen b. v . fries spraken, dan hoorde men dit verschil merkbaar ; 2)
maar spraken diezelfde lei nederlands, dan hoorde men altijd cei , al beweerde 'en enkele toch ook 't zelfde verschil als in 't fries to horen . 3)
En - al hielden nu heel e u k e l e n , zoals hier en daar iioch to
horen is, de diealektuitspraak in kun eigen beschaafd nederlands aan,
daarmee mag dit verschil niet als algemeen in de b e s c h a a f d e taal
o p g e d r o n g e n ") , en de Jeugd onderwezen ; alleruiinst, waar men,
integendeel, er op nit is om deze diealektiese tongslag to vermijden ;
') Vgl . B o Is, Verschil in uitspraak, . . 1891! - Daartegen vooral G i t tie, Taal eu
Lelteren IV, 297 vv . Dit hele artiekel is bij deze kwestie onmisbaar .
In 't algemeen beschaafd nederlands bestaat gee n v e r s c h i 1 . \'gl . L . A. t e \V i n k e 1,
Grondbeginselen der ned. spelling zelfs al, op blz., 39/40. - J. to Winkel, Germ .
Grundriss I 652, midden-in . - B e c k e r i n g-V i n c k e r s, De E-legie ; en al de Spraakkunsten, die over de k 1 a n k en lets inhouden !
')ei=mi,deijalsi )
s) Deze opmerking geef ik hierbij . Niet altijd is a1 'en tweeklunk. Waar de algemeen
als ai gehoorde klank in minder betoonde silbe, (ook in de zin) komt to staan, wurdt-ie
yank eenklankig, - altans vu6r sommige konsonauten .
Die nu niet de zips-klanken - zoals de nieuwe taalstndie eist : men begint van vulzinnen : zie Taal en Letteren V, 247, - afluistert, moor de woorden nit de zin apart genomen, woord voor woord uitspreckt, en die bestadeert, ken ai vinden, wear de ander in
't zelfde woord - (wear nit 'en andere zin genomen) - de een-klankige e, hoogstcus met
'en naslugje, hoort : zo komen twee scherpzinnige wuarnemers tot 'en ander resultant (zie
Taal en Lelteren II, 237, 98-100 .)
Nit is in sommige volkstalen deze a vrij algemeen - voor sommige konsonauten tea
minste - ook in vulbetoonde silben ; zu door analogie geworden .
Zelfs bij Groningers b .v. die jaren long buiten geregelde anuraking met streekgenoten,
onder Hollanders verkeerden, en zelf dageliks de beschaafde algemeee teal spraken, nam ik
deze se (=a:%) wear ; zclf merkten ze niet altijd han eeu-klankige uitspraak, inzouderheid
voor de n . Die nu deze m bestudeert, krijgt ook in H e i u , p ij n z c n de gehoorde klank
van Dr . Boer . Ook in sommige plaatsen van Holland schijnt (lit voor to komen, vg-I . W. S . Logewan,
Phonel.Sludien,111,39/40 ; en ten Bruggenkate, old . 216 ;-zoditnietindividueelis!) Dr . H o o g v I i e t schrijft terecht in ziju : Xollew~n's taaTeweging, toegelicht en verdedigd
door J. M . H o o g v 1 i e t, 1893 : „Het gnat niet non, de gehele natic to wille ener zeer
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waar 't zelfs als ketunerk van gcringer beschaving geldt dergelijke verschilien to laten horeu .
En waar sommigen noch enig verschil maker, daar is dit zo gering,
dat 'et voor 'en foneties scherp geoefend gehoor alleen to horeu is .
Eveuzo hoort men in 't beschaafde nederlands alleeu -on-, maar enkele
oude ineusen, vooral in de "provinsie" zeggen, ook als ze de algemeen
beschaafde spreektaal praten van : n1uw, bliluw, riluw, gr'niw, patuw, d1uw .
Bij sommige woorden komt dit overeen met de volkstaal, bij audere
weer niet I) .
Anders is 't enigsins als veleu de ie-klank dan 'ris met ie, dan weer
met i schrijven . Om 't aksent beet dit to gebeuren ; daarotn schrijven
ze trulie, en Jauuari, en triliin, en knie, en knzeen, fabriek en familie
en fabrikaut, en liniial, en 12nie,
Geeft deze "eigenaardige" onderscheiding geen onbegrijpelike warboel?
Waarom nu wel fabriek, en geen fatnieli, en lieni ; waarom wel fabrikant, eu geeu trali, pitersclie? enz . enz .!
En met die mooie aksentregeling van fabriek, fabrik ;int is juist in
'flagrante' strijd! dat familie 't aksent heeft op de -i- en niet op de -ie ;
en olie op de d! ])e ere regeling heft dus de andere op . ban 't weteuschappeliker?!
En waarvoor client nu toch dat zo a ti e n dun, bij wijze van u i tz o u d e r i n g , 'eris aaugeven van 't aksent in de spelling? Eu waarom
(lit weer bij uitzondering alleen voor de ie-klank aantegeveu, om le en
to to onderseheidenP tertvijl men nooit zo iets doet bij andere klanken?
En 't is troawens o n n o d i g ook ! Spreekt iemaud GSlitm1, ti titrrita,
bevel, vergezellen, tolverbbnd, boereboelgued, verhulzerij, enz . verkeerd nit?
kieine minderheid to dwingen een verschil in uitspraak in het schrift aftebeeldeu . . . zelfs
ale de getalecerhouding der beide partijen omgekeerd was, zou noch een voorstel tot gel'jkalelling der beide klanken in de gemeeusehappelijke schrijftaal recht van bestnun hebbeu,
door de last en hinder ann beide zijden geenszins gelijk stunt . Verschil in achr fwuze to
moeten makeu waar men geen verschil in uitspraak hoort is z-eer lastig en hinderlgk, daar
het telkens navraag of opzoeken nodig inaakt . Omgekeerd is gelUk apellen wat men euigszius, nict eeus bizonder sterk, verachillend hoort, een betrekkelijk zeer gemakkelijk lets,
wuartoe een enkel voorschrift voor eens en de wens om het optevolgen voldoende zijn ." ['t Laatste past in 't hele sisteem van algemene spelling" . -]
') De v o l k s t a 1 e n steinnien volstrekt niet met de in 't beschaafd nederlands anugehouen sehrijfwijze van e, ee, o, oo, s, sch, enz. Zie daarover zelfs L. A . t e W i n k e 1 Grondbeginaelen, bld. 40 : de uitspraak der 'e's en
o's is suet op to waken . . . nit de uitspraak der hedendaagsche dialecten" - G i t t e e voor
Zuid-Nederland, Taal en Letteren IV, 296/7, 291 , 315 .
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Aksent-verscheidenheden in spelling-verschillen \'c ;ertegeven is onwetenschappelik ; 't bij uitzondering to doen, en dan noch : nil wcl, dan
weer niet, is 't noch mecr! l:n dit to doen in 'en a 1 g e m e n e spelmetode is miustens even o nprakties bovendien!') In de vroegere spelling uu werd aan deze 2) verschillen 'en taalgeleerd tintje gegeven, door er de oude diealekten en talen inee in verbaud to brengen : waar de ouden deze verschillen hadden, werden ze op
diezelfde wijzc gehandhaafd - zo enigsius niogelik ! - Lang niet
overal ging dit . Dit al had hun op 't spoor moeteu brengen, dat het
f aging tegen 't awe z e n d e r t a a 1" wat ze deden ! 3) Hoe veel to verdiensteliker hadden de Vries eu to Winkel zich jegens 't Nederlandse
yolk gemaakt, als ze geen /geleerde" spelling voor hun woordeboek
4 ) Ze hadden die verschillen, die er niet meer
hadden ~,gemaakt" .
waren, al sedert eeuwen niet, - ook niet moeten willen handhaven,
of weer opnieuw dckreteren ! Zij hadden wel wetenschappelik de spelling
moeten vaststellen, maar niet van hun wetenschap in de spelling-zelf
moeten inlassen, de ;wetenschap-zeIf er buiten moeteu houden! Dleer dan tijd is 't nu oin to vereenvoudigen . En toch - we kuunen
nu alleen maar wijzigen wat de m'dsten fouten doet maken - meestal
zonder dat ze 't zelf merken! 5 ) - en wat bet meest onze kindereu
de kostbare tijd wegsteelt ; wat hun verhindert wat beters, zowel
nuttiger als veredelender, to lereu ; out nu maar bij deze kleine poging
J) 't Argument van enkelen is : ie komt in minder betoonde silbe, eu e, o, in volbetoonde
voor, en dit gnat niet aan, do e en o zijn eakel, en ie is dubbelI
Aiweer, - die gaan op de lettertekens uf! Wat duet 'et er toe of de klauk wordt afgebeeld met cin of twee tekens, mits 't alt ;jd maar gebeurt .
Hoe maken ze 't dan met de oe, in poehiL, koerint, goedh(rtig, ruezemoezen? en de eu,
in deur, en keuren? en de eeuw in leeuwiu? Daar hebben ze geen bezwaar tegeul
3) Zie over bun even onpraklies aauhouen van hun eu hen, en dergelike Cosijn,
Gids 1892 , IV, 242 : Zelfs noodlottige onderscheidingen als tuasehen hem en hum, het
possessieve hum en hear handhaafde hij als van ouds bestnande taalregels, schoon ze zeer
bepauldelijk bet werk waren der door hem in abelraclo zoo zeer gesmade grammatische
I
betwetcrij . Iiq had die dingen maar voor 't afschaffen
3) Zie over dit sisteem vooral Taal en Letteren V, 43/6 ; v . d . Bosch, ald. 187, vv.
passim ; Talen, ald . 180, vv. ; 186.
) Grimm zei van hun spelling : te geleerd", zie Teal en Letteren 11, 210.
3) Voorbeelden? : Kollewiju geeft er in Taal en Lelteren IV : Over Taaljoulen en noch was,
bq menigte op ; van Verdam, Beets, Boer, van Maurik, Buniug, Jorissen, Byvanck,
van Hull, van Deventer, Knappert, de Veer, Potgieter, Bosbomu Toussaint, enz . enz. -
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to zwijgen van 't schadelike om kinderen de schijn voor werkelikheid to
leren . . . . 1 )
Of er dan niet m(!er noch in overeenstemming to brengen is met de
ware stand van zaken?
Zeker, maar die teveel in-eens wil doen, loopt gevaar niets gedaan
to krijgen. #Qui trop embrasse, mal etreint ."
Men richt zich bij 't spellen ineer of minder naar de mauier waarop
ouderen 't doen . Moesten we 'en spiksplinternieuwe spelling invoeren alleen voor onze kinderen, dan . . . .
Maar de ouderen hebben hull spelling geleerd naar ander sisteem .
Daarom mag niet in-eens zoveel verauderd, dat kinders en ouders meer
versclail als overeenkomst in hun schrift zouen merken .

Daarom sluit de Vereenvoudigde spelling zich aan bij die van de Vries
en to Winkel .
Na weten we dat voor de een we to veel wijzigen, en voor d' ander to
weinig. 't Gaat oils in diit opzicht als 't de Vries en to Winkel zelf ging :
"Het zijn vooral de verdedigers van het volstrekte behoud en de
voorstanders eener algemeene en radicale bervorming, die zich over onze
spelregeling ontevreden of ouvoldaau hebben getoond . De eersten klagen
dat wij to ver, de auderen dat wij niet vergenoeg zijn gegaau . Bij
zoo verschillende standpunten was dit voor beiden wel niet anders
mogelijk, maar evenmin mogelijk is . . het voor ons . . . . hetzij van
eene ~~versteende spelling," hetzij van eene algeheele omkeering van het
bestaande, eenig Neil . . . . to verwachten ." 2)
Niet to veel in-eens . Onze vereeuvoudiging is niet hinderlik voor
die de ouwe spelling gewend zijn ; en geeu ',parti-pris" hebben tegen elke
verandering . Van de werkelike goed-willers trouwens is 't enige argument
noch : 't ziet er wat "vreemd" uit ! Nu, dat zal wel wennen ! Verder, de bestaande litteratuur wordt daardoor even weinig 'eu gesloten boek als dat de XVlleeeuwse, en zelfs de middeleeuwse geschriften
om hun spelling nu niet meer to lezen zouen wezen .
floe kan men toch tot 'en dergelike bewering kotnen ? !
Van de meesten is 't trouwens napraterij, en 't wouderlikste er van
is misschien dat die 't doen, zclf niet meer als w(uir aannemeu wat
feitelik de reden van 't beweren is
1) Zie vooral duaromtrent mijn naschrift over 't pedagogiese van naamvallen en wjjsmakerq
in Taal en Letteren V, 262-264 . 2) Zie ook Inleiding van de ,Voorstelleu", Thieme, 1895 . -
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#de v r o e g e r e litteratuur . . . (moot) het v o e d s'b l leveren voor de
kenuis der taal, en het nationaliteitsgevoel (!) van
een yolk!" -')
Alsof wij ook konden leven en teren op 't brood dat ooze voorouders
gegeten hebbeu !
En alsof om die reden ooit 'en spelling archeisties wag gehouden !
Wat met ouze Vereenvoudiging gewonnen wordt?
Een ding maar willen we aanwijzeu omdat sommigen buiten 't Lager
Onderwijs staande 't bestrijden .
Naar ingewonuen informasies bij tal van onderwijzers gaat met 'et
leren van wat we in deze Vereenvoudiging afschaffen - (om daardoor
de Spreektaal de rechten to geven die 'm toekomen), - 'en twee jaar
van de kindcrtijd weg : twee jaar die zeker beter to besteden zijn, dan
aan 't leren van iets - dat Been resultaat heeft! Want hoeveel 'fouten'
maken de gewoue mensen tegen de 'spelling'! Op andere winst, van grote pedagogiese waarde, to wijzen, achten
we onnodig !
III
Van ons Nederlands blijJt 2) dan - natuurlik ! - als eerste spelregel
geef de bescllaafde spreektaal weer!
Maar 't blijft eveuzeer woord-voor-woord-spelling .
Sam e n s tell i n g e n schrijft men dus ook zoals de enkelwoorden worden
gespeld waarin ze to o n t l e d e n zij n.
Bij de a f l e i d i n g e n doet men in de regel eveuzo, alleen regelt men
zich hier vaker naar de uitspraak - alweer van de beschaafde spreektaal . Deze hoofdregel wordt gewijzigd - evenals vroeger 3) weer - door
de regel van de a n a l o g i e of gelijkvormigheid . 4 )
Men kan deze ook noemen de regel van de 1 e v e n d e e tie m o log i e .
Waar elk-en-'en-ieder dadelik of met 'en ogeublik to luisteren en natedenken, 'en woord en z'n verwauten zich kan to binuen breugen, daar
')

De Vries, Voorbericht-Woordenboek-Nederl . spelling .
i) ,Blijft' : zie L. A . to Winkel, Grondbeginselen, blz .13/14, 4/5, 25/6 . - De Vries-te
Winkel, Woordenlijst, blz . xxvii . En dau vragen sommigen noch : wat is de beschaafde spreektaal? - beweren anderen
zelfs : er is geen beschaafde spreektaal) Hoe maken die 't dun met him eigen spelling? Of schrijven ze maar op goed geloofl 3 ) Zo bij to Winkel, a. w., b1z. 19 .
6) De Vries-te Winkel splitsen dit in tweeenl
VI
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leeft de etiemologie, de famiclie van 't woord bij de deuker,
spreker of hoorder .
Men geeft deze in de algemene spelling aan !
Dat zijn de enige hoofdregels, waaruit de andere optemaken zrjrt .
jt'at hebben we dus afgeschaft van 't ouwere stelsel?
Wet, wat in 'en wetenschappelik geregelde, praktiese algemene spelling niet niag inwerken : de zogenoeinde h i s t o r i e s e e t i e m o l o g i e .
De wetenschap namelik dat zeker woord voor duizend jaren - wat
meer of wat minder koint er rriet op aau - dat weten de voorstanders
zelf trouwens ook zo presies niet ! - dat 'en woord lang geleden altans,
'en andere vorm had, eu dat we aan ooze spelling-van-uu d :it noch
inoeten laten merken ! - die kennis van 't verleden moet wcgblijven
uit 'en goed to noemen spelling!
Onwetenschappelik is 't eerstens . Wat toch is etiernologie?
Diets antlers als 't aanwijzen van de famielie van 't woord ; eerst in
de e f g e n l e v e n d e t a a 1, van de tegenwoordige tijd ; en dan 't zoeken
van de verwanten en voorvaderen in vroeger tijd . r)
Die wetenschap zal dus doen keunen de geschiedenis van de vorm,
van 'et uiterlik, - dat 'en klankgroep of klank, anders gezeid'en 'woord',
heeft. Men weet 'et natnurlik dat woorden klanken zijn ! Die wetenschap
geeft dus de verschillende klankeu an, die achtereenvolgens in de loop
van de tijden de een of andere gedaehte uitdrukkeu .
Die nu werkelike etiemologie in z 'n spelling wil uitdrukken, inig
zelfs in de tegenwoordige tijd de ch b .v . in vis(ch) nfet schrijven, daar
wij Been van alien die laten horen ! 2)
Die 'm schrijft, verbergt juist de etiernologie . 't Is verkeerde en
ten onrechte toegepaste etiemologiese wetenschap om steenen met twee
Ws, of koopen met twee o's, of visch met ch, omdat 'et goties van bischop
Ulfila c . s . in de vierde eeuw na Christus stains, en kanpon, en fisks had .
D:it schrijven van die ck's, van die ee's, van die o'os, van die W es : heeft 'et er niet veel van als of we in ooze mensenwereld afstammelingen van 'en ouwe famielie 't vroegere oorlogstuig lieten dragen, om
to laten zieu dat ze van oudsher al waren? Verrnoedelik zouerr ze voor
die ekstra-uitmonstering bedanken .
Onwetenschappelik dus, - maar onprakties is die ouwe manier eveuzeer ;
') Omdat de ene Hank en klaukgroep in de levende tail zich near analogie van anderen
vormt en wijzigt .
') \'gl . vooral Prof. L o g e m a n , Gids 1893, 11, b1z . 156 . - Pragen van den Dag
1894, Jan . - En Prof. S t r e i t b e r g, die hiermee zich verenigt l
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en onnodig de spelling vermoeilikend . Hou-vast in de Leveiide taal
heeft men n'et : in de Beschaafde algemene ontbreekt dienaangaande
alles : de diealekten verschillen bij elk woord bijkans . Zelfs L . A . to Winkel
duldt deze niet als toongevers . Wat rest ons anders als 'en woordelijst!
om de ballast to mogen meevoeren, waar we 't zouder dat, veel beter
kunnen ! - en juister doen !
In strijd toch met : "spelling is afbeelding van de beschaafde spreektaal", wordt deze oupraktijk gedekreteerd !
Moet ik er noch aan toevoegen, hoe inkonzekwent die regeling is'
hoe men hier noch werkt met die onjuiste etiemologie, - d:iir niet.
Maar dit is wel genoegzaam bekeud ! Taalweteuschappelik dus de spelling voor de algemene p r a k tij k
regelend, hebben we de h i s t o r i e s e e tie m o l o g i e geen invloed gelaten, i n de m e e s t-l a s t i g s t e gevallen .
Geen verschil, als 'en gevolg van historiese betweterij, maker we bij
de e en o in open lettergrepen als beren, benen, poten, roven, de s op
't eind vau woorden als vis, mens .
Alleen de meest-lastigste gevallen evenwel hebben we kunnen vereenvoudigen : dank zij 't konservatisme van de vroegere spelling. Bij de ei en de ou-klank onderseheiden we noch verschillend teken .
Gelukkig kunnen we daar altaus wijzen - tenminste voor de meest
gebruikelike woorden - op de grote v o l k s t a l e n .

Laten we nu 'eu enkele konsekwensie van onze vereenvoudiging aanwijzen .
Niemant - tenzij hij 't van buiten heeft geleerd, of misschien zelf
nagespoord ! - voelt dnig verband tussen ambt eu ambacht - : zo zou 't
tegen bet eigelike wezen van de taal ingaan, zou. 't tegen de eerste
uitspraak-regel in wezen, de historiese etiemologie to doen uitkomeu .
Redeu to over ow amt en geen ambt to schrijven . Daarentegeu weet elk
dat 'en abi hoort bij 'en abrl , en bij 'en abdis, waarom we abt met b
blijven schrijven, als deugd met 'eu g .
Verder, de historiese etiemologie weer uitsluitend, schrijven we sints
met is naast sedert ; in overeenstemming trouwens met mede en met!
Deze t in met, schrijven we naar de welbekende regel dat in nietverbogen woorden de eindkonsonant volgens de klank wordt gespeld .
Maar dan ook, daar nu van (n)iemant alleen voorkomt (n)iemants ale
praeposiete genietief, zo is er geen reden om (n)iemand to schrijveu .
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Evenmin om tussen nosh (en niet) en nog (daarbij) to onderscheideu,
zoals velen doen . 't Volledig zinsverband maakt - als overal - alle
misverstand onmogelik .
Door de verkeerd-aangepaste-etiemologie in de spelling to laten vervallen, is er ook geen reden oin a l g e m e e n g e b r u i k t e, van afkoinst echter vreemde, woorden niet algemeen met nederlandse lettertekens to schrijven .
Niet alleen dus :
letter, vork, aalmoes, beschuit, kandelaar, fout, kelder, ketter, krooii,
olie, mcnie, publiek, sjaal, trein, foclie, korporaal, plaveieii, poeder, fleur,
kantoor!! - kleur, kamer, tafel, vermiljoen, populier, kanalje, postiljon, parket .
Maar evengoed
sosieteit, domenee (domienee), triebune, dieaken, dicakonie, famielie,
fuieton, koeruit, apoteek, apoteker, katoliek, argument, biljart, biljet,
brosjure, gerilla-oorlog, dierekteur, diereksie, korrespondeii(t)sie, kontriebusie (-buutsie), koeraazje, foeraazje, trem, serzjant, reel(s), nasie, nasjonaal (naatsjonaal), sijfer, sent, kasjot, tieran, liekeur, boeket, sienjaal,
reklatne, ordieneer, straik .
Daar alle klanken bij benaderiug in 'en algemene spelling worden
afgebeeld, zo is in 't miust geen argument tegen 't sclu•ijven van
vreemde woorden met hollandse klanktekens wat men dikwels hoort aanbrent en : 't komt niet presies overeen met de vreemde klank .
Even denkbeeldig is 't bezwaar dat sommigen flu samenhang zullen
zoeken b.v . tussen 'en Kamper en kamperfoelie, tussen 'eu drier en 'en
dierekteur,
lus s en spekfakel, en spek of fakel : - tusseu kasjol, en
has, - • tussen een gerilla-oorlog en een gorilla-aap . Indien men hierom de spelling moest varieeren - en dus vermoeiliken -,
dan kan men beginnen met IValrus, en seal of Rns, met veelvraal, en
lnipaard.
Veel erger is dat die ouwe manier van doen de o n j u i s t e uitspraak
van de minder bekende (vreemde) woorden bevordert 1 ) .
Alaar - men ziet 'et : 't is eigelik weer de vrees voor de etiemologie, die
komt spoken! Ale die 'eris verkeerd werd gemaakt! Ale S . 'is voor
'en neef van V ., of K . 'eris voor 'en zwager van 13 . werd aan(yezien !
De "beschaafde" uitspraak . . . . da's van minder belang . Of K . er
fatsoenlik beschaafd, uitziet, . . . . komt niet in aanmerking!
1)

Zie hicrover voural v a n L e n n cps opstel in de Yolksalmanak ran de Bull.
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't Komt ous voor dat vooral zij, die de Spelvereenvoudigers graag
't woord : ~,keukenmeide-spelling" naar 't hoofd werpen, hierop hun gewaardeerde aandacht 'ris moesten vestigen !
Natuurlik, ook hier geven we de b e s o h a a f d e u its p r a a k weer .
Spreekt 'en mindere man wel van
senie, sersant, kersjet, pesies, biebleteek, kemedie,
dat mag geen reden wezen om niet to schrijven
zjenie, serzjant, korset, bieblieoteek, komedie, enz .
Ik heb noch iets dat voor verhollaudste spelling pleit!
De ineer beschaafden en ontwikkelden vooral vinden die vreemde
woorden in Nederlandse spelling zo #vreemd" - en ook zo "leelijk"
staan. Dat zal mogelik bun aansporen om daarvoor in de plaats van-oorsprong-echt-hollandse woorden to gaan gebruiken . Zij toch gebruiken
verreweg de meeste uitlanders! Is dit uu geen kolfje naar de hand van
"die onze taal willen s e h u i m e n van vreemde smetteu"?
't Verwondert me dat ze zich daarom noch uiet bij ons aangcsloteu
hebben . hloe'n verlokkelike zaak moet dit niet voor hun wezen . Onze
tegenstanders mogen niet nalaten ons hierin to helpen . Deze voordelen
toch zijn van veel groter, van wezeuliker belang als 't schrijven van
enkele letters? van veel meer gewicht als de spelling? !
En ten slotte moot ik noch dit ouder de aaudacht brengen van die
ouze taal graag verrijken met woorden en sienouiemen ; - ook zij
moeteu met ous iustemmeu !
Door de hollandse spelwijs zulleu die vreemdelingen hoe langer hoe
meer ',vernasjonaliez6ren"! - misseu of vervaugen kunnen we ze toch
niet! - tenzij de "taalscliuimers" ous helpen! - en - in plaats van
ongenaturiliezeerde vreemdelingen krijgen we "geechte" Nederlanders!
Algemeen gebruikte woorden die volgens de weteuschap oorsproukelik
van vreemde afkoinst blijkeu to zijn, worden ingeburgerd ; van de
m e e s t e n is wel nit to maken of ze algemeen ziju ; wie zal 't van de
volgende ontkenuen dat ze uiet even algemeen zijn als paraplu, kraut ,
kroon

doze b . v . :
dieaken . - sijfer . - sent . - siegaar . - horloozje . - loozjement . hotel . - masjiene. - katoliek, als ketter. - tieran, als publiek . iedee - kado . -- kadootje . - buro . - poliesie, als sosiealist . dierekteur . - diereksie . - fuieton (fuiljetou), als kraut . - sieuagoge, als joden . - argument .
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Na ziju er ook woorden van dezelfde origine, die alleen in bepaalde
kringen, in bepaalde streken algemeen zijn : mielieteer b .v . is wel aan
elk Nederlander, van hoge en ]age stand bekend, al zeggen velen van .
s,)ldaat . Lo ook arlillerist en kanonnier, en kavallerislen en paardevolk,
porlemonee en learn, diarree en loop, influenza en griep .
Hier hoort men vaak allee, ma.jiene, waar anderen dit niet gebruiken,
maar daarvoor kennen 't woord laaa en kookkackel.
'En groot deel van de Nederlanders weet to spreken van
grammatica, syntaxis, trocheus, substantief cahier, jambe, logica,
hypothenusa, gymnasium .
'En auder groep van
bonne, fauteuil, bonheur du jour, chaise longue, serre, aquarel,
psyche, gravure, presse-papier, etagere .
Ten slotte zijn er van deze snort woorden die men individueel gebruikt .
Bij deze laatste in elk geval, maar ook bij die betrekkelik algemeen
ziju is 't wenselik dat er vrijheid gclaten wordt, hoe ze to spellers .
Die deze woorden voelt en kent als vreemdelingen, geeft ze 't vreemde
'habijt' ; de andere mag ze hollandse kleren aantrekken.
De bescliaafden gebruiken verreweg de meeste uitlandse afkomelingen .
En die - zullen daaraan de vreemde kleding wel later behouen . Evenals de geleerden met hun kunsttermen nit alle inogelike talett bijna ontleend .
Groot zal dit getal niet wezen ! Die nu 't hollands kleed geeft aan algemeen gebruikte, of betrekkelik
algemeen voorkomende woorden, zal dit iumar eigen besehaafde uitspraak
moeten doen . Nu zegt de een wel - om 'en voorbeeld to noemen
korrespondentsie, kontriebuulsie, tradielsie, uaatsie, naatsieonaal
(met duidelike tsie), ofsier,
waar anderen, in even beschaafde kringen spreken van :
korrespondeusie, kontriebusie, tradiesie, nasie, nasjonaal, ofliesier.
D1aar deze reeksen woorden, waarin men ouderling verschilt, ziju weinige .
Veel variaute schrijfwijzen zullen uiet to voorschijn komeu 1
Waar geen historiese etiemologie mag inwerken op de spelling, daar
mag evenmin de historiese vergelijkende taalweteuschap tegen de ware
toestaud, en met verkrachting van de waarhcid, woordgeslachten laten
schrijven die in de algemene leveude taal niet voorkomen . Dit hangt
ten nauwste samen . I)
') Cosijn wil in zijn Gidsartiekel deze geslachtskwestie voorop als de belangrijkste gesteld

zien .

Daar 't aanhouen van 't

verouderde" woordgeslacht noch altijd veroorzaakt wordt
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Ook pier - dat spreekt ! •- varieeert in eukele opzichten de beschaafde
iiederlandse taal in z'n diealekten . Van 'en enkel woord, 'en enkel groepje woorden wordt hier 't geslacht door h y, daar door zij aangeduid . - 1 )
: in 't schrijven
Niemand die er zich in 't sprekeu zelfs aan "stout"
"hanc veniam petimusque damusque vicissem" !
wat 'en bekeud dichter kadanserend vertaalde met
,, Dees vrijheid vordren wij, gelijk wij ze andren schenken" .
Men merkt 'et : door konsekwenter de wetenschappelike taalprinsiepes
toe to passen neemt men veel van de inoeilikheden van 't ouwe sisteem weg :
1° . vervallen vele onnodige uitzonderingen en onderscheidingen ;
2° . wordt aan 't indieviedu vrijbeid gelaten waar dit niet schaden kan :
"/soevereinieteit in eigen kring ! - de grenzen wijst 'et meer of minder
algemeen gebruik - de usus - aan!
lit 't bier vol-end stukje

Beknopte Spraakleer
wordt alleeu gehaudeld over de a f b e e l d i n g van de klaukeu in de afzonderlike woorden : over 'V o o r d s p e l l i n g .
Daarom zal men hier niets vinden over de 8 in pansen, en de z in
panze onidat de klank in de spelling wordt teruggegeven .
Eveumin is hier iets to schrijven over de palatale sj in meisje, doosje,
vaa8je, kasjot enz ., aangezien dit hoort behandeld in de K lank leer : 't hoofdstuk dat ik 'en volgende keer hoop mede to delen !
D :airin dient eveueens opgenomen hoe de nasale a meest wordt aangeduid door ng, (b .v . in tang, zong, koning) - en door n (voor -k,
b .v. in zinken), terwijl dan in de Woordvorming eeu-en-ander
moet voorkomen over de verkleiuingsuitgaug -kje in rottinkje, koninkje . 2 )
En zo moet een andere pargraaf, daar, 't nodige inhouen over de uitgang -etje in wandelingetje, enz.
Hier zal men niets viuden over zinloos en zinneloos, naamloos en
nameloos, daar 't verschil in betekenis in de B e t e k e n i s l e e r, en de
onderscheiden vorinen bij de Woo r d v o r in i n g to behandelen ziju .
Bij dit hoofdstuk en niet bij de spelling, hoort ook thuis de s in
dorpsherberg, naast dorpechool, oorlogsverklaring en oorlogsehip.
door 'en onjuiste spelling, - door schriftvergoding", - mecn ik dat „schrift" voorop gaat ; al is 't niet to scheien van elkuar! ') Zie Kollewijn Taal en Lelleren V, 217, vv . vooral ; Gittge, ald ., IV, 313, vv. ;
en \fuller,, ald . I , 201, 202!, 284.
') Vgl . vooral Boer, Taal en Lefteren II, 96 .
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Evenmin heeft men bier to maken met 'et feit dat de eeu z e g t , en dus s c h r li f t - eende-ei, en de auder : eenden-ei ! Ook dit valt
onder de Woordvorming . 1 )
Gedeeltelik evenwel hoort dit ook bij het Hoofdstuk over de Tongvalleu van ons Beschaafd Nederlauds . 2 )
Duiriu dient evenzo 'et nodige gevouden over 't
ik hou, dee, zei, g'loof, - goeie, ouwe, makkelik,
van de een , naast 'et
ik houd, deed, zeide, geloof, - goede, oude, gemakkelik',
van 'en ander.
Dat alles - en noch meer - mag allerminst ontbrekeu in de Beschrijving van onze Besehaafde diealekten, - maar past niet bij 'en
beschrijving van de Spelling.
Alleen in hoge noodzakelikheid halen we bier flu een-en-auder aan
uit andere hoofdstukken van de Grammatica.
En hebben we 't ook alleen bij uitzoudering over klanken, en wat er
meer bij past ! - 't spreekt echter dat we stilzwijgend toch altijd van
de Hank uitgaau .
Hierop de meeste uadruk to leggen, is bij de tegenwoordige sehromelike verwarring in de spraakku nsten tussen k l a n k en a f b e e l d i u g
van de klank niet overbodig .
Wel wag deze opmerkiug bier niet wegblijven . Al noemen we de
ch, 8j , zj enkelvoudige konsonanten, zij bcstaan toch uit twee lettertekens . Algemeen is 't oog nu geweiid - wel door 't verdubbelen van
bet konsonaut-teken na k6rte vokaal in 'en massa woorden (pa .iten,
vatten, schoppen), om voor meer-als-64n-kousonantteken een vokaalteken
onvolkomeu to viudeu. Dat overweegt om ook voor de ch, zj, 8j, twee
vokaaltekens to sohrijven in : loochenen (vgl . bochel), loozjeren, naasjonaal (vgl . nasjouaal, trosje, bosje) .
De vreemde woorden die algemeen gebruikt worden, heb ik iugerijd
in de volgende pargrafen .
Hieromtreut kan in de onderscheiden streken van ons land noch verschil bestaau : wie outs omtreut eeu-of-auder - vooral wat de meer of
minder algemene bekendheid, 't meer of minder algemeen gebruik, inlichtiugen wil geven, zal ons ten zeerste verplichten . Zo alleen wordt 'en
Spraakleer vervaardigd die de bestaaude toestanden beschrijft ; geen willekeurigheden t'oorschrijft !
1)

Zie hierover in den brede Taal en Letteren II, 327/8 .

∎) YgI. Taal en Lett . V, 55.
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§ 1.

SPELLING .

W o o r d e n heten, b .v :

o. - zo . - vader. - moeder. - pa . - ma . - dag. - licht. donker. - lelik . - mooi. - ja. - nee . - ze . - he. - wat . ik . - drie. - binnensmonds . - waarover . - allergoedkoopste . - in. op . - te . - ten . - snelschrijven . - harddraven . - goedkeuren . melkerij . - rechter . - linker . - grootste . - sta-in-de-weg. - hottentot . - boereschuur. - enz ., enz ., enz . § 2 . Men onderscleidt de woorden in saamgestelde, afgeleide en
enkelwoorden .
- Zie daaromtrent de #Woordvorming ." § 3 . Same n s t e l l i n g e n spelt men over 't algemeen zoals de
eukelwoorden, waarin ze to ontleden zijn . § 4 . Ook a f g e l e i d e woorden spelt men wel als de delen, waarin
ze to scheiden ziju ; in de regel evenwel geeft men de klanken weer,
die gehoord worden .
Zie § 58-62 .
§ 5 . In schrift onderscheidt men w o o r d v o o r w o o r d door enige
tusseuruimte
,,Gisteravend hier op de post gedaan blbkens de stempel, en nu eerst
net bezorgd. Is 't geen schande? Daar heeft me dat ding 'en dag op
dit kantoor gelegen. Ik zal m'n klacht sturen an de mienister
Slaap jelui daar boven? 'k zal je wel wakker maken, - ha, ha, ha!
Beter verzuipen als gewonnen geven ! Ik wil er door.
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§ 6 . Vaak scheidt men (noch) op die wijs bijeen-behorende klankgroepen .
a . Waar 't eerste deel van 'en sainenstelling 8chr~nbaar 'en nadere bepaling voor zich kan krijgen .
(Weinig) acht slaan . - (geringe) prijs stellen . - (geen) staat maken . - (geen) voet geven . - Zie de Woordvorming, de § over de Werkwoorden . b. Zo 't eerste deel 'en voorzetsel is, dan scheidt men dit van 't volgende, als, sch~ubaar, 'en bepaling bij dit volgende tweede deel kan staan .
met betrekking tot (zijn ijver). - door toedoen van (zgn vader) . -

- Zie de Woordvorming, de § over de Voorzetsels . c. Samenstellingen met er, der, nergens, overal .
er over. - (d)er van . - nergens naar . - overal door . €l . De samengestelde getallen van twintig tot honderd, en die met
,/duizend" en "miljoen ." 1 )

acbt en twintig. - negen eu vijftig. - een, twee dnizend . - een,
tien, twaalf miljoen. - Vgl . achttien, tweehonderd! § 7.

Let op

z6 Ihng : zolung
van daar : vandaar (daarom)
van waar : vanwaar (waar van daan)
voor nit : vooruit
boven op : bovenop
midden in : middenin ; enz. enz.
§ 8 . Het s c h e i-t e k e n (-) gebruikt men voor de duidelikheid, bij
samenstellingen vooral .
a . in siiitaktiese koppelingen
't been-en-weer-geloop . -'t pro-en-contra. - de drie-drie-kwarts-prosent . - de rood-wit-blauwe
vlag. - spring-in-'t-veld . - kijk-in-de-wereld. - vergeet-mij-nietje . b . in koppelingen van adjektieven, gevormd van eigennamen :
de frans-duitse oorlog. - de verenigde nederlands-engelse vloot . c . van eigennamen
de Lombok-historie. - de Noordpool-ekspediesie . - Deli-bronwerij . ') NB. Naar 't latijn - lach niet! - :
en ,sedecim". -

trecenti", maar ,duamillia", en,unusetviginti",
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Stanley-pet . - Holleway-pillen. - Java-koffie. - Ceylon-tee. - Havanna-siegaren. Soms ook
proses-Jameson . - wet-Kappeyne. - amendement-van Houten . - 't voorstel-die-en-die! d. van tietelnamen
kaptein-kwartiermeester. - luitenant-kolonel . - goeverneur-generaal. staten-generaal . - grootmeester-nasjonaal . - assistent-resiedent . Ook schrijven velen deze - in
Noord(-)Holland. - Oost(-)Indiee . Opmerking . In de afgeleide adjektieva scheidt men de delen
n i e t : noordholtands, oostindies .
Zo ook in
doet(-)ie. - zegt(-)ie . - heb(-)je. - ga(-)je. Voor de duidelikheid kan 't w e n s e l i k wezen het - to schrijven
tussen samenstellingen ; waarvan 't ene deel ook al samengesteld is
oudemannen(-)huis . - oudewijve(-)praatjes. - kleinkinder(-)school . 111ijnsheren(-)land . - Lievevrouwe(- kerk . Evenzo in samenstellingen als :
mee(-)delen . - schei(-)teken . - hou(-)vast. - bode(-)ampt . - mede,-)
uitverkorene. - bek(-)af. - lok(-)aas. - slok(-)op . - met(-)een . - Zie ook § 22! Waar 'tzelfde lid bij samenstelliugen die na elkaar volgen, weggelaten
wordt, schrijft men in de plaats van 't weggelatene het - :
rijks-, waterschaps-, gemeente-belasting . - wis-, en werktuigkunde . heren- en dameskleding . Ook gebruikt men dit streepje (-) om de onderscheiden woordgedeelten
nit to later komen
zegge : drie-hon-derd-gul-den!! § 9 . Met Hoofdletters schrijft men de eerste letter van de woorden,
die men van andere onderscheiden wil :
a . in eigenuamen
Hendrik . - Hoekstra . - Sneek . - Friesland. Velen schrijven die van 't lidwoord of van 't voorzetsel, dat er onafscheidelik bij behoort, ook met 'en hoofdletter
De Vries. - Te Winkel . - Ten Brink . - Van den Bosch . - Den
Hertog. - Den Haag. - Van Diemensland . -
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Komt 'eu doopnaam eveiiwel voor deze soott famielienamen, dan
schrijven zij 't lidwoord of 't voorzetsel uiet met 'en grote begiuletter
Tijs de Vries . - Jan van der Zee. - Bram van Dam . - Jan ten
Brink . Ook het ona£scheidelik attriebuut van de eigennaam, schrijft men
met 'en hoofdletter :
Karel de Kale. - Dirk de Derde. - Nieuw-Amsterdam . - de Grote
Oseaan . - de Stille Zuidzee . - Ooster-Schelde . - de Grote Mogol . 6 . de uamen van dageu en maanden, als ook van feestdagen :
Zaterdag. - Februarie. - Kersmis. - Pasen . - Goede Vrijdag. c . de hoofdwoordeu in de tietelatuur :
Meneer. - Mevrouw. - Weledele Heer . - Edelachtbare Heer . -

rl. de als e i g e n n a a m gebruikte gemeenzelfst . naamw .
De Hoge Raad . - de Hogere Burgerschool . De Zee van Marmora. - de Kust van Koromandel . Soms ook
de Regering. - de Gemeenteraad. - de Koning . - de Preziedent . de Staten . - de Hemel . e . woorden die men wil later uitkomen
Wat is Araarheid? - Wie is Men? § 10 .

Op 't eiud van 'en regel kan 't nodig zijn 'en woord aftebreken .

§ 11 . Bij samengestelde woorden breekt men of volgens hun samenstelling
aard J appel . - waters nood . onink I rijk . - honing raat . slok op . - stro I pop. voor al . - meest I al. mein I eed. k

§ 12 . Met samenstellingen worden gelijkgesteld de woorden op -aart,
en -achtig
b lood I aart . - grijs I aart. Let op vein zaart ! paars I achtig. - grauw I acbtig. I

§ 13 . Evenzo breekt men de afgeleide woorden of naar hun vorming :
be staan . - ge erfd . er varen. - on eens. - wan I orde. - ont erven. konink I je. - konink ( lik! -
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tje . -- laa tje . - raa tje. - raat je (rad) . - bloem pje. stoel tje . - zoon tje. - buur tje . - buurt je . - vorst je . jong etje. ge I berg I te. was ster. - strijk ster. nist. harpe nist . - klok
bloede rig . vieze rik . zoo I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

ke

I

I

§ 14 . Bij afleidingen met achtervoegsels, die met 'en k 1 i u k e r beginnen, - behalve de woorden op -aard en -achtig, - breekt men of
zoals bij de enkel-woorden .
§ 15 . Bij de enkel-woorden - en de daarmee gelijk gestelden, zie
de vorige § -- breekt men of zoals men in 't algemeen de woordgedeelten in de gesproken taal hoort afschciden .
§ 16 . Let daarbij evenwel op de enkelvoudige of samengestelde konsonaut .
lie § 27 .
§ 17 . De enkelvoudige konsonaut schrijft men bij de volgeude lettergreep, behalve de -vg-,
moppe rig. - bloe I dig . - aanhang ig ! have I nist. - bloe ( mist. - Kalvi I nist . go din . - herto gin . - leeu win . - koning in! heme l ing . viii lik. . profe tea . gie ter. - snui ter. - misdadi ger . - schrij I ver. - ja ger . zang I er! die per. Natuurlik : Indie Fr. - Assyrie Fr . I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

lie I vert . - leu i kert. ate kel . tni I nier. to I neel . - hnu i weel. Luthe raan . -laste raar. - bewonde raar. die naar . - leuge naar . huiche I lacer. - bede I lacer. pralten . -valder .klei nood . be nen . - bo j ten . - zwe gen . - hui
ei sen . - hij sen . - scho yen . me neer . I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

ten . - zen

I

ren . -
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I

I

I

la then . - e cho . - bo chel . boschaa zje . loo zjies . mei I sje . ding en. - breng I en . - breng I er. - meneer ding

I

I

§ 18 .

es! -

Twee konsonanten splitst men op beide regels

zan ~ dig. - kop pig . - toch tig . - mach I tip . held ~ in . hel ling. ab ~ die. kon jak . prin I sea. - voog I de. . bescher I mer . - pom per. - wach ~ ter. - stof ~ fer. - vis ~ ser . Nederlan der. - Duit ser. sebreeu wer.ster ker. prik kel . koet sier. brach ten. - gem I zen . - mes I ten. - bes I te . - bos ~ sen. bos I chaazje. - mal kaar . - mees ter. - an ker. bach je. -

I

I

I

I

I

I

I

I

Let op 't afbreken van de

yr-, fr, en dr, tr :

Me I vrouw. - A frika . - Mij

drecht. - U

trecht . - Suma

tra. -

§ 19 . Van drie konsonanten schrijft men de eerete enkelvoudige konemzant bij de voorafgaande lettergreep .
Bij vier deelt men ze volgens de gehoorde scheiding .

of kom I stig . vor
ven
ang
bor
Haas
herf

stin . ster. - win I sten . stilt . - heng I sten . stel. - wor sten . -I trecht, Maas I tricht . - Dor
stig . - era I stilt . -

I

drecht . -

Let evenwel op 't afbreken van de -rf t-, de -rt
-rn I j-

I

schurf tig. art I sen . - koort
lorn jet. stamp ten . -

I

I

I

sig. -

8-, en -mp

t-,
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§ 20 . Velen breken sommige woorden liever niet 'af .
a . de woorden met de tussen letter - I ch-, en - I zje I cho . - loo I chenen . - loo zjies. - bagaa j zje . b . die met -nq - .
ing J en . d

c . die op -ije ua dubbelvokaal :
U . - laa I tje . - slaa
paa I tje

tje. - zee

I

tje. - Koo I tje. -

d . de woorden op -in, met voorgaande korte vokaal :
herto I gin . e.

als daardoor de volgende regel met
lam e. - blij

I

-e

begint

e.

Voor minder geoefende lezers zal dit niet-af breken het d a d e 1 i kj u f s t-1 e z e n vergemakkelikeu ; in zoverre verdient 'et alleen aanbeveling .
§ 21 . De woo r d g e d e e 1 t e n , die ontstaan op de wijze als in de
voorgaande § § 11 tot 21, is aangegeven ; heet men in de spelling
lettergrepen .
- Over klankgrepen, zie de #Klankleer". § 22 . Het trema . gebruikt men, voor de d u i d e l i k h e i d, bij 't
scheiden van lettergrepen, waarvan de onmiddellik-elkaar-volgende-klinkers
ook als tweeklanken voorkomen :
muzeiim. - petroleum . drieen . - . prieeel . - zjaloezieen . zoeven . Indiee. - poezie. eendeei . - medeiiitverkorene. Bij samengestelde woorden gebruiken velen ook het schei-teken in
plaats van 'et trema (zie § 8)
mede-uitverkorenen .
§ 23 . De klemtoon van 'eu lettergreep wordt alleeu in biezondere
gevallen aangeduid ; dan meestal door " of ' of '
en begggrte was 't niet . . . - niet rgvolusie, maar dvolusie . . . 't geregeld bedglen bevordert 'et bgdelen . . . - niet 'et bepaalde woord,
maar 't bepalende! . . . - kopen en vgrkopen . . . Wil men ondersclieiden aksent aangeven, dau doet men dit meestal
door (stark) en (zwlk) ; daarnaast ook (st a rkst)
Dit niet alleen , maar ook dft noch, en d a t vooral ! -
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Over de vele en ouderscheiden soorten van too n , zie men bij
"Het aksent" . -

§ 24 . Eindigt 'en lettergreep op 'en konsonant, dan heet-ie gesloten ;
op 'en vokaal, dan open.
§ 25 . De hoofdklauken van elke lettergreep worden in 't algemeen nederlandse schrift teruggegeveu met 'en 23 enkele letters, en 'en
25 letterverbindingen ; en met 'en tekentje ' .
a,b,d,e,e,/,g,4,i,j,k,1,m,n,o,p,r,8,1,u,v,w,z .
as, ee, ee, oo , uu,
eu, oe, ie,
ai, ei, ij, ui, on, au,
aai, ooi, oei, aau, een, i .-U, Um .
ng .-ell. .-8j .-zj.De p1~, q, :c, y, en de c (behalve dan in de letterverbinding ch) komen voor
a . in vreemde woorden
Cyprus. - cacographie . - imbeciel . - accoucheur. - quarto.
quotient . Alexandrie - Xerxes. - Xantippe . Ypsilon . - Hymen . - hygiene . - Zephyr. - mylady. b . in oude eigennamen
de Clercq . - Cosgn . de Ruyter. § 26 . Men verdeelt daze klanktekens in
klinkers - zie § 30 tot 40 ; 47- 51 ; tweeklanken - zie § 40 tot 47 ; medeklinkers - zie § 53 tot en met 68 ; § 27 . E n k e 1 v o u dig noemt men de konsonanten, die met aan
letterteken geschreven worden, alsook de letterverbindingen ch, ng, zj,
en de sj in woorden, die niet met de verkleiniugsuitgang - e ziju gevormd ( : roos-je, kaas-je) .
Al de overige konsonantverbindingen heten samengestelde ( : bd, st,
8c1s, enz .) ; en verdubbeld waar 'tzelfde lettertekeu tweemaal voorkomt
( : tt, 88, etiz .)
§ 28 . O n e c h t e letters noemt men de letters, die de gesproken
klank uaar de algemene regel niet terug geven .
Opmerk ing . Die in s a in e n s t ell i n g e n geef ik hier natuurlik niet op : zie § 3 .
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Onecht zijn zo

a . alle b's, al's, g's als eindletters :
eb. - tob . - slib . Mad. - lood. - meid. geschrobd. - deugd. verhuisd. - gebonsd. -hoofd. - uitgedoofd.
vlag. - vlaag . - stug. - sloeg . - hoog . b. diezelfde als ze onmiddellik geschreven worden voor scherp gesproken
konsonant
geschrobd . - schrobt. - abt. - krabster. gids . - loods. - smidse . - goeds . - wij(d)te. - rij(d)ster. - raadsel . - gereedschap. deugd . - vergiftigd . - hoogte . - maagschap . - za.vgsel . - ligt . ploegt. - zegt . c . verder de g(g) in
heugelik . - ontzaggelik . -

d. diezelfde letters als ze geschreven worden na 'en onmiddellik voorafgaande scherp-gesproken konsouant :
outgaan. - voortgaan. - etgroen . ontvallen . - miseatten . ontzinken. - uitzien. -

e. alle I's, k's, p's, ,f"s, s'es, als ze geschreven worden voor 'en onmiddellik volgende zacht-g e s p r o k e u konsonant .
ontbladeren . - ontdoen . - uitdoen. rijkdom . opbeuren. - opbod . liefde. - beloofde. - beefde. - hoofden. bisdom . - mensdom. - prinrdom . rei8de . - verhuisde. - gon8de . mensdom . verder de v en z in :
veertig . - vijftig. zestig. - zeventig . § 29 . O v e r t o l l i g e letters ziju die men wel schrij ft, maar die
niemant hoort.
Zo de w nh de ou, eeu, ieu :
touw. - eeuw. - nieuw. -
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Zo ook meestal de w in 't bezittelik voornaameboord uro :
uw vader. - uw stoel . Zo in s6mmige woorden - nfet in Mle - de u voor w + vokaal
eeuwig . De t in -et- voor -je
beestje. - winstje. - vestje.

kistje. - restje. - nestje . -

en vaak die voor -ste :
beknoptste . - aehtste . V erder de It in
tlanis . § 30 .

K l i n k l e t t e r s, kortweg klinkers, noeint men de

a, e, 0, u, aa, ee, 00, uu, o e, en, ie, i,

§

31 .

§ 32 .

•e',

ee.

Men onderscheidt v o 1 k o men en o n v o l k o m e n klinkers .
Volkomen heten de klinkers in

na . - va der . - da ken . - tatarata . - hahaba . - e zel . - mielieteren . - o ven . - nu . - tie tel . - zeu ren. - moe der. - poe ha. naasjonaal . - jaar. - teen . - mielieteer. - boor. - moot. - tien. dier . - deun . - doen . -

loochenen . - loozjies . § 33 .

Onvolkomen die in

tas . - met. - tin. - tot . - dom . pochen . - lachen . - echo . - kuchen . - masjiene. - nas.jonaal. stasjon . kasteel. - Over de verschillende klanken, die hiermee aangeduid worden, zie
de "Klankleer" § 34 . De volkomen klinker : a, e,
met een klaukteken geschreven

e,

o, u,

wordt in open lettergrepen

da del . - ma tig . -- ja ren . - to len . - a pen . - to kel . - ba ken . ka dootje . - sienagoge . - Katootje. - barak . - tatarata. beter. - ketel. - klepel. - veter. - bezem. - deken . - bevelen . apoteker. - spelen. - leger. - leveren . - bedelen. - salpeter . profeteren . - peterselie. - prevelen . - ledekant. - zeinel . - Europese. lelie . - 8ehepen . - peren . - preken. - lege . - leren . - tere . onweren . - veren . - wegen . - ueven. - negen . - nering . - hevig. bleken . - benen. - stenen . - juwelen . - kastelen . - vleoel. -
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planeten . - apoteken . - hiepoteken . - magneten. - verbreden. belen . - tenen . - smeken . - vlezig. - wezen . - teken . - inzepen . mielieteren . - o. - ho . - vlo. - stro . - zo . - zo (vis) . - graszo. - stoken . - tomen . - strokeu . - bogen . - zoden. - kogel. - opsporen . koken . - noten . - koker . - komforen . - frambozen . - geloven. roven . - bomen . - verdoven . - tomen . - loten . - drogen . - dromen . roken. - broden . - horen . - populier. - rozen . - sober . - sieiiode. vergroten. - stomen . - kopen. - verpozing. -- kolen. - bomen. huisgenoten . - kado. - buro . - geesteloze . - naamloze . u . - nu. - bu! - Suze. - turen . - muren . - gore. suzerein . - buro . - notulen . Let echter op het dubbelteken voor de letterverbindingen c4, 8j, zj,
en voor de verkleiningsuitgang -tje .
loochenen. - loozjies . - horloozje . - bagaazje . naasjonalieteit. - staasjon. laatje. - mamaatje. § 35 .

Op het end van woortleu schrijft men de volkomen e met ee
zee . - vee. - tee . - ree. - twee. - domenee. - mee. portemonnee. dee . kanapee . - koepee! hee, vgl . U, en h e ?

§ 36 . Iii gesloten lettergrepen schrijft men de volkomen klinker met
dubbel klankteken :
haar. - maar. - bedelaar. - kaas . - rags (van 'en schip). mamaas en papaas. steen. - heen . - peen . - juweel . - kasteel . - Europees . mielieteer. toon . - bloodaart . muur. - gespuugd. - Sues. Let op de e n k e l e u v66r w
zwaluw . - ruw. -

37 .

Zowel in open als gesloten lettergrepen schrijft men en, oe, ie :
keu - sneu . - peuteren . - zeuren . - peal . - dean. ploeteren . - gegoeden . - foelie. - poeder . - boeket . - poel . stoep . - roesl . spiegel. - gierig. - griezelen. - russiese . - rnzie. - sosieteit . triebune . - domienee. - dierekteur . - famielie. - Junie . - vieziete. siegaar . - kapietaal . - preziedent. - poliesie. - liekenr . - flauwieteit. - stommieteit. - masjiene. - iep. - kiem . - dief. - driest. -
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riem . - biezonder . - insienje . - of(fie)sier. - fabriek . - archief. inkwiezietsie . § 3S . De onvolkomen klinker wordt met t n klankteken geschreveu .
masjiene . tam . - dak . - dog. - bakker. - lam . - lat . - sarren . - raster. met . - trem . - dempen . - held . - letsel . - ernst . ik . - dik . - tin . - pit . - biljet . - kapittel. trom . - mond . - hot . - pot. - strop . - lossen . - kosten . - rot. put . - dun. - lummel . § 39 . Let op de e, e in
be-be, me-me ('t schapegeluid), he! - Wren (sehreeuwen), bleten (blaten) . dreneren (landerijen op zekere manier droogleggen) . mielietecr, mielieteren . § 40 . Tweeklankletters, kortweg tweeklanken, beet men de ai, aai,
ei, (ij), ooi, oei, ui, aau, on, (au), eeu, ieu, uw :
ai ! - straik ? aai . - draaien . - maaien . - zaaien . - taai. mooi . - hooi . - vlooien . - rooie . koeien . - loeien . - moeier. lui . - luier. - luitenant . - fuieton . - portefuie. miaau ! - aau ! leeuw . nieuw. ruw . - uw. - weduwnaar. § 41 . De tweeklank on schrijft men (nosh!) met au, waar deze hier
en daar noch , vooral van ouderen (of door hun invloed ook van jongeren)
gehoord wordt, in de woorden
dauw. - kauwen . - lauw . - nauw. - klauteren. - blanw . afsnauwen . Anders schrijft men on :
vrouw. - oud . - koud. - touteren. -- touw. - enz. § 42 . Let op de w in de spelling, na de an, on, eeu, ieu, als
deze klank op 't end van woorden staat, of door 'en (toonloze) vokaal
gevolgd wordt .
§ 43 . Onderschei de spelling van
kou . - vcrkonen . - zon . - zouen . - wou . - wouen . - hou. - honen . kouw (kooi) . - houw (hak). - wouw (kiekendief) . -
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Evenzo die van
rauw (ongekookt, raw) : rouw (over 'en dode). hauw (zekere vruchtvorm) : houw (slag). gauw (vlng) : gouw (streek) . nabauwen : bouwen. kauwen : konw . § 44. De twee-kiank ei schrijft men alleen met het teken if , waar
in verwaute nederlaudse, vooral noorduederlandse diealekten no-.h I' in
't woord wordt gehoord .
d jk . - ryk . - afgrijselik . - lyf. - twjfel . - bybel . - ijken . gordijn. - lyn . - myl . - pijl . - vyg. - w jk . - vyver. -sp js . anijs . -. m jn . - prijs . - rijst . - termijn . - tijd. - aksyns . vlijtig. - nydig. - kw jt. - fijn . - sch jf. -. krijt . - wijn . styl . - wijf. - wijs. - rijp . - sijfer. - pynboom . - rijden . - lyden, en in de uitgaug -# 01y, r0party
. - komeny . - razerny . - selderjj . Anders schrijft men doze klank met ei .
§ 45 . Voor die geeu vaderlandse diealekten kenuen, kan ook dit
onderscheid aangegeven door verwijziug naar verwante vreemde talen .
Waar 't engels i heeft
wife . - ice. - dike . - idle . - rich. - wide . - side. - enz. Waar 't frans i heeft
fin. - aiiis. - chiffre . - mine. - magasin . - raisin. - parti . prix. - riz. - enz. Waar 't latijn i of e heeft
stilns . - vinum . - vicus. - pilum . - biblia . - milea. - enz. creta . - docenum . - pena . - enz. § 46 .

Let op de onderscheiden spelling vita de homoniemen

(aard)Gei . - bij (insekt). eik(eboom) : ijk (maten en gewichten-merk) . eie, eiten ( vorderen) : ya, ij:en (huiveren van) feit : fijt (verzwering) . hei (veld) : 145 (prop . pers.) karw j : karwei(zaad) . -

nzeid : mijt (in de kaas) . lei (-stein) : lij(kant). peil(schaal), peilen : pijl (schiettuig). (be)reiden ( klaar maken) : rijden. -
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reizen : rezen (omhoog gaan). ateil (ophellend) : atijl (trant) . zeil (van 'en schip) : z ol (sluis). zeis (maaiwerktnig) : aija je (vogelnaam).

aiechorei = anikerij. veilen (verkopen) : oijlen . weide (grasland) : wijde ('t adj .). wei felen : twijfelen. zei (sprak) : zij(worm) . § 47 . De doffe klinker in afleidings-lettergrepen, in pro- en en-clytica,
de zogenoemde "toonloze" of nonduidelike" klinker, wordt meestal weergegeven door e.
bereiden. - graven . - lieve. - avend . - dikwels. - krabbels. Staveren . - dokter . - professer. - er . - je - ze . - me. - we . - he. Men schrij ft 'em, 'ex, 'et, 'er (hun), waar in de voorafgaatide of volgende
klank eveneens dezelfde konsonaut gehoord wordt ; en ook wel na of voor
elke konsonant. doet 'et niet. - waar 'et toch wezen kan . - gaat 'et toch doen .
'en nare historie . - in 'en zijstraat . - in 'en nauwe steep. - met 'er
beien . - daar zit 'et 'em niet in . § 48 . Voor g, nng, k, uk, a, wordt-ie weergegeven door is
heilig - bezig. monnik . - havik. - beerlik . - duidelik. koning . vonnis. - notaris . - dreumis . § 49 . Tn enkele plaatsnamen wordt de
weergegeven door is

,,toonloze" klank voor m

Dokkum . - Workum . - Gorkum . § 50 .

Soms door 'et tekentje ' :

m'n . - z'n . - dr . - 'r. - 't . - 'n. - 'k. - 'm. § 51 .

Let op de verschillende spelling van

(kerk)toren . - toorn(ige bui) . § 52 .

Men schrijft zowel :

doren . - horen. - koren . als
doorn. - hoorn . - koorn . -
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meestal :
lantaarn . - parel . - meeel.
ook wel :
lantaren. - paarl . - meerl .
§ 53 .

Medekliukers heten de :

c1,

8,

Z,

k,

t,

d,

f,
w,

p,

v,
b,

k.

§ 54 .

Men onderscheidt scherpe en zachte medeklinkers .

Scherp heten de

oh, e,

f;

k, t, p,

die alle voorkomen in : 't kofsckip .
De overige verwante hierbij heteu zachte

g,

2,

v,

d, b .

§ 55 . Op 't end van 'en woord wordt de sc h e r p gesproken konsonant met het teken van de verwante z a c h t e geschreven, als in 't
meervoud, of in de verbuiging, of in b eke n d e afleidiugen of samenstellingen die zachte konsonant gehoord wordt .
krab ( : krabben) . - eb (: ebben!) . - schub ( : schubbig). vlug ( : vlugge) . - vlag (: vlaggen) . waard (: waarde) . - zand (: zandig) . - kruid ( : kruiden). dengd ( : deugden). - geloofd ( : geloofde) . - verheugd ( : verhengde). § 5 6.

Merk op

kruit ( : buskruiten?) . - abt ( : abten, naast abdj) . - gezant ( : gezanten, naast gezonden) . - snit ( : snitten, naast snede) . -- vaart
( : vaarten, naast koopvaardij). - klant ( : klanten, naast klandiezie) . zat ( : zatte, naast verzadigen) . - bent ( : benten, naast bende). - rit
(: rit ten, naast rijden) . Hieruit blijkt dat men naar 't meervoud de spelling allereerst regelt,
en niet naar de afleiding of historiese etiemologie . § 57 . Is echter deze eiudkonsouant de
scherpe en niet de zachte geschreven .

f-

of 8-klank, sowordtdeze

hof (: hoven). - hui8 (: huizen) . - vlee8 (: vlezen ; vlezig) . - boos
(:ooze) . -
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§ 58 . Bij a f g e 1 e i d e woorden regelt men zic'h naar de spelling van
't groudwoord
zeven-tig. - vbftig. - maagschap . - gereedschap. - prinsdom . raadsel. - smidse . - wij(d)te . - har(d)te. - rij ;d)ster. - gebergte. hoogte. - laagte. - vruchtbaar. - eetbaar . - kos(t)baar. - buigbaar. - smee(d)baar. - deugdzaam . - beweeglik. - bewegelik . ontzaglik . - heuglik ( : verheugen). - degelik . - mogelik . - dageliks . - belachelik . veel goeds (: goede) . - kwaads . - steedse (stedelik, stad) . - gindse
( : ginder). - oudse ( : oud) . Zie § 28 b.
§ 59 . Let er evenwel op dat men naar de g e h o o r d e k l a n k
schrijft .
a . 'en d of t voor de uitgang -e-nis
geschiedenis . - belijdenis . - beeltenis ( : beeld) . - ontsteltenis
( : ontstelde) . b . 'en f, s, nk, voor diezelfde uitgang

en voor de uitgang -e-lik

begrafenis. - droefenis. - liefelik. - sterfelik . - bederfelik . vreselik. - vreeslik . - wijslik. - gene8elik . - oorspronkelik . aanvankelik . c. de nk v0'or de uitgang -je :
palinkje . - woninkje. - kettinkje . -

d.

dezelfde nk in de woorden
jonkheid . - jonkman . - jonkheer. - jonkvrouw. - spriukhaan. lankmoedig . - koninkrijk . § 60 . Let op de f en s v0'or alle uitgangen, die met k o n s o n ante n
beginuen
liefde. - leefde. - geloofde . verhuisde . - bon8de . § 61 . Let ook op
samen . - tezamen . - samenkomen . - samengaan . maar ook : tezamen
altijd evenwel : verzamelen, enz . § 62 . Waar 66n konsonant als tussenletter komt to staan in meervouden, afleidingen of samenstellingen, na onmiddellik voorafgaande o nv o l k o in e n vokaal, wordt die konsonant verdubbeld
') Of dit algemeen met z wordt gesproken, betwgfel ik sterk .
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latter . - lamme . - mettertijd . - inlassen . - grovve . - laffe . dreggen. - minne . - karren . - mannemoed . - kattekop . - flessen. vissen . - bossen . - tassen . - visserij . - Over `lange' konsonanten, zie de ~,Klankleer" . § 63 . Let er op dat men de konsonant niet verdubbelt voor de
uitgangen : -aart, en -achtig
lafaart . - spotachtig. § 69,. Merk op dat het dus alledn gebeurt met de enkele konsonautletter na de onvolkomen klinker ; dus niet met 'en letterverbinding, en
evenmin met 'en i•n kele konsonant na 'en volkomen klinker, na 'en
tweeklank, en na 'en toonloze klinker . Dus :
lachen . - richel . - echo . - bochel. tasje . - losjes . - hoschaazje . dempen . - tasten . - vechten . vreselik . - huiselik . - ijeelik . - eisen . leeuwriken . - haviken . - monniken . - notari8en . - vonni8en . huiselike . - geestlike . - gritige . -- bezigen . kinderen . - benuttigen . Gorku,ner . - Dokkumer . § 65 . Let vooral op Haarlemmer, Arnhcrnmer, enz . , waar de lettergreep 'en zwak betoonde vokaal heeft .
En op de samenstellingen en afleidingen
verglaaa-8el . - oppas-eter. - mutsewae-ater. - heette . - haatte, enz. § 66 . Voor de t wordt de ck-klank als g geschreveu in de r e g e lmatige vormen van de werkwoorden waarvan de stain op g
uitgaat .
jij ligt . - zegt. - Hut. - zuigt . § 67 . Daarentegen met ck in de onregelmatige vormen
bracht (bij brengen) . - dacht. - zocht . - docht . - kocht. - placht . § 68 . Voor de 8 schrijft men de gesproken t met 'en d, alleen in de
woorden
gids. - loods . Let op
Spanjaarden . naast :
Spanjaarte . H., Pasen, '96 .

B. H.

KLEINE MEE-DELINGEN OVER $OEKWERKEN .

Lehrbuch der allyemeiuen P.,ycholoyie
von Dr. JoiiAN\ES ltEHMKE, Professor der Philosophic zu Greit'swald . Hamburg and Leipzig . Verlag von Leopold Voss,1894. f 6 .50 .
(Slot.)
Prof. Rehmke zegt op bl . 47 van zijn
werk : nDenken, voclen en willen zijn
zonder subject nooit gegeven ; bet onmiddellijk aamvezige is steeds : ik denk, ik
voel, ik wil."
Volgens deze stelling, die ik zeer betwistbaar acht, is alle bewustzijn tevens
zelfbewustzijn . glen kan betoogen, dat
integendeel bewustzijn ann zelfbewustzijn
dient vooraf to gaan . Want waar zelfbewustzijn is, wordt de wereld in twee
deelen gesplitst, in twee deelen van zeer
ongelijke grootte ; immers bet zelf is klein
en het met-zelf verbazend groot . Ook
grijpt die schciding overal, waar zelfbewustzijn is, op geheel eeni a wijze
plaats . Zii is een andere voor Wen lezer
dan voor den schrijver van dit stuk, een
andere voor laatstgenoemde dan voor de
vlieg, die om zijn ooren gonst . Het zelfbewustzijn onderstelt dus, dat er iets van
iets anders to onderscheiden valt ; bet
onderstclt cen voorafgaanden inhoud des
bewustzijns, door welken been de grens
getrokken wordt. Het onderseheiden van
ik en niet-ik komt later ; vooraf gnat de
ongesplitste inhoud des bewustzijns . Verkeerd is het : bewustzijn als een zwakkeren
aad van zelfbewustzijn aan to merken .
wustzijn is voorwaarde van zelf bewustzijn, is niet zelfbewustzijn onder zijn
meest elementairen vorm.
Dat heeft Dr. Rehmke niet ingezien .
Het kan ons niet verwonderen, want dat
beeft zelfs de groote Kant niet begrepen .
Dr. Kaufmann wijst er to recht op, dat
Kant, die ann zooveel vooroordcelen een
einde heeft gemaakt, zelf van bet groote
psychologisch vooroordeel is uitgegaan,
dat alle verschijnselen des bewustzijns als
versebijnselen voor een individueel be-
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wustzijn moeten worden opgevat . /Door
de tegenstelling tusschen subject en object als oorspronkelijk to bcschouwen,
gaf hij aan zijn geheele stelsel een dogmatischen grondslag, werd zijn stelsel
iets, dat op een vooroordeel was gebouwd ." Gelijk Dr. Rehmke huldigen
de meesten, die na Kant gckomen zijn,
de stellin- der Scholastici : /Non sentimus nisi sentiamus nos sentire ." Men
kan dit aldus vertolken : Als wij icts gevoelen, dan gevoelen we tevens dat wij
gevoelen . Als wij ann jets denken, dan
denken wij tevens dal wij denken. Als
wij ergens van bewust zijn, dan zijn wij
er tevens van bewust dat wij bewust
zijn . - Mtaar dat alles is willekeur . Snedig
hceft Prof. William James opgemerkt,
dat we evengoed kunnen zeggen : rrAls
wij icts droomen, dan droomen wij terens
dat wij droomen ." Na moge dit laatste
een enkelen keer gebeuren, maar niemand zal beweren dat het regel zonder
uitzondering is. Zoo is het denkbaar,
dat bewustzijn een zeer verspreid feit is,
tcrwijl zelfbewustzijn daarentegen betrekkelijk zeldzaam voorkomt. Het is gebeei
iets anders enkel de maan te aanschouwen don zich tevens zich zelf voor
to stellen als het wezen, dat de maan
aanschouwt. In het laatste geval is de
inhoud des bewustzijns veel rijker dan
in het eerste, want in het laatste geval
omvat die inhoud 1° de mann, 2° bet
zelf . 3° bet verschil tusschen mann en
zelf.
Wat hier door abstracte redeneering
werd gestaafd, kan evengoed door een
beroep op feiten worden waargemaakt .
De feiten leeren, dat bij een mensch
ieder spoor van zelfbewustzijn verdwijnen
kan, terwijl nogtans bewustzijn overblijft .
Gedurende eene periode van etherbedwelming zag Dr. Schoemaker twee cindelooze parallelle lijnen in snelle beweging
tegen een cenvormigen achtergrond van
nevel ; hij hoorde daarenboven een regelmatig snorren als van die lijnen uit-
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gaande ; meer niets . Die golvende lijnen
en haar gesnor waren de eenige voorwerpen, welke hij op bet veld van zijn
bewustzijn ontdekte. Hij had er geen
beset van, dat er een wezen ter wereld
bestond, betwelk die lijnen aanschouwde,
nog minder, dat hij zelf dat wezen was .
Ieder denkbeeld van persoonlijkheid was
uitgewischt . Niet de flauwste gedachte
aan een hem omrinFende wereld van
menschen of aan een eigen verleden, geen
enkel spoor van lichamelijk geroel was
overgebleven ; zijn bewustzijn was geheel
ingekrompen tot dat van twee snel voorbij
schictcnde eindelooze lijnen en een eentonig door haar veroorzaakt geraas .
Zoo ontzinkt in toestanden van halve
bedwelming bet zelfbcwustzijn in den repel .
William James vertelt van een man, die
acbterover uit ecn rijtuig vie] . Opgenomen vroeg hij : nWat was dat? Sloeg er
iemand tegen den grond?" Men vertelde
hem wat er gcheurd was . Toen betuigde
hij zijn medelijden met den man, wren
dat ongeluk overkomen was, manr hij
kon niet bcgrijpen, dat hij zelf die nian
was . Het zellbewustzijn was vcrdwenen
om eukel bewustzijn van objecten over
to laten .
In Mind deelt Herbert Spencer een
merkwaardig geval van werking van chloroform op den staat des bewustzijns mede .
De patient, een scberp zelfwnarnemer,
had op weg naar den dentist in den
trein gezeten met eene jonge dame, van
wier schoonheid bij ondanks zijn kicspijn
cen lcvendigen indruk bad ontvangen .
Ilet duurdc buitengewoon lang, vcdrdat
de chloroform genoegzaam werkte en er
tot bet trekken van cen paar kiczen kon
worden ovcrgegaan . Toen bet eindelijk
zoo ver was, trad er in de plants van
gevoelloosheid een periode van gedeeltelijke overgevoeligheid in . De zintuigelijke gewaarworring, bet besef van een
buitenwereld en van ruimtebctrekkingen
ontzonken ; enkel het gevocl van het
khoppen van bet hart bleef over ; bet was
alsof alle overige lichaamsdeelen vcrloren
waren ; maar dat hart scheen wel een
stampende lokomotief, ecn vurige bol,
die been en weer sprong, sneller en
sneller, met ontzettende kracht. i,Ik,
zoo getuigde de jonge man later, was nu
niet meer dan dat brandende hart en de
ommuurde ruimte, waarin bet klopte ;
de rest van mij zelf was ongemerkt van
bet tooneel verdwenen . Iedere slag van
bet glociende hart veroorLaakte onnoeme-
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lijke pijn ." Doch langzamerhand werd
de ondragelijke hitte geringer en ten
slotte bleef er enkcl eene slingerbeweging over, welke geen pun deed . ilk
was nu met meer dan eat warme trillende licbaam ; geen enkel ander dccl van
mij zelf was overgebleven ; geen enkele
and ere beweging trok mijne aandacht.
Ecn kwijnend gcvoel van oneindige rust
kwam over mij : toen zonk ten slotte ook
dat gevoel en daarmedc alle bewustzijn
weg. Toen het gcvoel tcrugkeerde, was
er overal duisternis en ongestoorde ledige
rust ; alleen was er ergens, hij wist volstrekt niet waar, een ding en een druk .
nTer nauwernood had ik tijd om die verstoring der rust als onaangenaam op to
merkcn, of daar wcrd Tat ding een
centenaarsgewicht, die druk onnoemclijk
wreed en smartclijk . Ik dacht er niet
aan mij to verweren . Nog erger werd
bet,. totdat er plotseling ecn massieve,
kloppende pijn ontstond ; nu was ik gelicel Ecn frissche wond, cen groep van
atomen, waarvan icder met geweldige
kracht in al de ovcrigc werd gedrongen,
terwijl ieder uitcrst gevoclig terugbcefde.
Nog verschrikkelijkcr wcrd bet; bet was
of die atomen werdcn saamgeperst door
een staalmassa ; toen kwam er plotseling
reactic ; er was icts losgeraakt ; bet gevoel van pijn was nu naar buiten getreden ; ook hoorde ik een zacht dof
gckreun ; bet was niet racer pijn overal,
many pijn, die vlug als kwikzilvcr was
saamgevlocid, zich op een punt geconcentreerd had, ergens rechts in de hoogte ;
to gelijk kwam er cen gcvoel van weerstand in andcre declen, schoon ik ze
niet dadclijk als andcre deelen gevoelde .
De pijn werd nu wel nict minder scherp,
manr Loch beter to vcrdragen ; bet gekreun word voor mijn gevocl cen smecken
om genade, schoon ik volstrckt niet wist
wiens medelijden ik had in to roepen,
want er was niemand. Juist was ik op
bet punt een luider krect to slaken, toen
daar, links van mijn pijn, de gesta lte van
de jonge dame stond . Doch bet meisje
verdween, want weder voelde ik rechts
wringen en trekken naar boven als met
een millioen paardekracht, terwijl ik mij
zelf een ander millioen paardekracht toescheen, dat nict verkoos omhoog qetrokken to worden ;nlles was eene stuiptrekking van marteling ; daar kwam mijn
hoofd to voorschijn ; een flikkering van
licht werd bespeurd ; stemmen, woorden
hoorde ik ; ik gilde en kwam tot mij

140

Kleine mee-delingen over boekwerken .

zelf, joist toen de dentist do tweede
kies tegen den grond wierp."
Datnocmtmennuanaasthesie! Eninderdaad was hot gedeeltelijke anacsthesie, nam .
iugekrompen bewustzijn . Do poorten der
znnen werden het eerst gesloten ; hot besef
van een buitenwereld ontzonk ; ten slotte
bleef er slechts bewustzijn van hartklopp1ngen en van daarmede gepaard goande
runut.ebetrekkingen over . In do beschrijving, die do patient later van zijne gewaarwording gaf, zcgt hij : ~,Ziedaar wat
or overschoot van mijn ik . Op do keper
bcschouwd is dat een verkecrdo terminologic, door welke de schijn gcwekt wordt,
dat hot zelfbownstzijn, schoon bcporkt,
in stand was geblcven . Tot hot wezen
van het zelfbewustzljn behoort het twee
polen to hebben : ik on niet-ik . Wat or
overschoot was con gevoel, waaraan niets
ter wereld overstond en dat dus geen
zelfgevoel kan heeten . Bcwustzijn was
or cenvoudig, zonder schciding van den
inhoud des bewustzijns in zelf en nictzelf. Maar ook dit verdween . Naderhand, bij den terugkeer van bewustzijn,
was or gevoel van druk eagens, d . i . zonder
nadere localisatio. Ook word die druk
nict als druk nekend. Zeer joist zegt
do jonge man : n1ene gewaarwordingherkennen onderstolt dat men haar opncemt
onder eon vroeger gevormd begrip." En
hij voegt er aan toe : nMaar dat joist
greep laier nict plants. Er was druk,
maar die niet als druk geclassiliceerd, die
niet voorgesteld, maar enkel gevocld word ."
Eon gevoel van druk dus ongeveer, zooals men dat zoo hebben, als hot voor
den eersten keer werd ondervonden . Die
druk was pijnli'k en werd eerst later yang
gelocaliseerd : oven rechts. Toen verscheen het mcisje links . Doch ook zij
word nict als een meisje herkend, niet
geclassiliceerd . Het was een gezichtsbeeld,
maar dat niet als hot beeld van eenjonge
dame word opgevat. Zoo verzekert ae
man nadrukkclijk in hot merkwaardig
relaas zijner ondcrvindingen .
Dit alles is degradatie van bewustzijn,
teragkeer onder den invloed van chloroform tot dat rudimentair bewustzijn, hetwelk denkelijk in de wereld wijd verspreid
is, maar dat wij, menschen, in gewone
omstandigheden, ver achter ons laten . Een
bewustzijn, wnarbij de inhoud van bewustzijn niet als dit of dot wordt opgevat.
Eon bewustzijn, dat nict kent, maar
enkel gevoclt, dat enkel in hot heden,
niet in verleden of tockomst lect . Een

bewustzijn, vobr hctwelk eon klein dcel
van hot cigen lichaam het heelal is . Een
bewustzijn, welks polsslag aan cigen bestaan geen vreemd hestaan overstelt . Aan
zoodanig bewustzijn wordt door do philosofen godacht, die gelijk Lotze, Delboouf,
Fechner, Fouillce zeggen : overal is denkelijk leven en bewustzijn in zekeren
graad .
Reeds op eon zeer lagen trap van
dierlijk leven wordt er tot hooger vorin
vain bewustzijn opgcklommen . Prof. Engelinann ontdekto, dat do rhizopoden,
cencellige diertjes, niet-goorgamseerde
klompjes protoplasma, hun cigen lichaam
onderschciden van vrcemde lichamen.
Zoo'n rhizopode stcekt een voet nit, then
hij weder intrekt, als hij net een voorwcrp der buitenwereld, zelfs als hii met
den voet van eon andere rhizopode in
aanraking komt . Maar hot uitstcekselwordt
niet ingetrokken, als het tegen een tweede
uitsteoksel van het cigen liehaam aanstoot .
Zclfs hier wordt dus reeds verschil gemaakt tusschen zelf en niet-zelf .
Toch blijkt uit het bovena-aande overtuigend, dat de traditionee~e zielknnde
onrecht Iaeeft, wanneer zij met ltehmke
als con alomtegenwoordi° kenmerk van
zieleleven do aanwezigheia van eon subject
aanneemt en beweert, dat gelijk gestalte,
grootte en klcur van eon ding 'aardoor
hij elkaar behooren, dat zij op dezelfde
plants worden aangetroften, zoo feiten
van hot zieleleven steeds onderling verbonden zijn door hun betrekking tot
een ik .
Schier aan icdere dwaling ligt een deel
van waarheid ten grondslag . Dat geldt
ook van de dwaling, waarin wij hier
Prof. ltchmkeverstriktzien . Binnen zekere
grenzen hceft hij gelijk . Iemand zou zich
niet de ondervindingen, die hem in een
toestand van narkose zijn to beurt govallen, later kunnen to binnen brengen,
indien die ondervindingen niet de zijne
waren gewcest . Maar dat wit enkel zeggen dat de feiten hem met een frischheid, een warmte en een innigheid voor
den geest treden, welke ontbreken, wanneer hi,~ aan gebeurtenissen denkt, die
met anderen hebben plants gegrepen en
wclke hij enkel van hooren zeggen kent .
In de herinnering zijn die eerste feiten
lotgevallen, op wclke eon bepaald subject beslag legt als zijn verleden ; dock
daaruit volgt geenszins, dat zij op hot
oogenblik zelf als de lotgevallen van eon
bepaald subject zijn d)orleefd geworden .
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Zoo de patient, in pleats van ten slotte
tot zich zeif tc komen, bezweken ware,
zou bet in den toestand van narkose
ondervondene ondervinding van niemand
zijn gebleven Het is een feit, dat het
bcwustzijn nict op ieder oogenblik behalve zijn wisselenden inhoud ook nog
een steeds identisch ik omvat.
Ten onrechte protesteert Hehmke tegen
eenc beschouwing van zieleleven, swelche
das in alien Bewusstseinsaugenblicken selbige Moment, das Bewusstseinssubject,
unbcachtet liisst ." bl . 66 .
Utrecht,
Dec. 1895 .

VAN DER
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JONGENS-LEKTUUB
1 . Zonnexlralen in school en huffs door
HEej. DiE•r z en KATH . LEoi'oLD .
Groningen, J. B. Wolters, 1896 .
f 1 .90 .
Sprookjes? : ik hou machtig vcel van
sprookjes . Daar zit noch iets van 't oudgermaanse in! Grimm verzamelde er :
Waarom? Ik ken niet veel geleerden,
die 't gcrmaanse nvoelden", als hij ; . . en
do kinderen, ja, die zijn noch volop - germaans - als ze jong zijn!
Met 'en zeker genoegen - nict onvermengd, daarover hierna - merkte ik dat
kinderen de Zonne.rlralen war namen, en
- door heel weinig zaken warcn aftetrekken van dat gewichtig werk .
- Ze lezen 't bockje van de dames
Dietz en Leopold
at pleit er voor . En veel moois is
er in. Maar - die ongermaanse onhollandse, verklassiekte oschrijr'-stijl bier en
daar!!!') -- Vrij goed is : Fuut, fuut!
'I'rala! Ja, als - die verouderde spraakleer
'ris opdoekte - dan -- moest ook 't
andere veranderen : dat voorspelt me veel
wat de schrijl'sters geven!
Maar - die zonden niet meegeteld, . . Heer, vergeef 't hun, ze zrislen teler! is de tekst to prijzen boven vele van
dezelfde soort! Sommige plaatjes zijn goed ; maar andere, foci, hoe lelik, en onsmakelik .
(Beuninek goat wel, maar B . sebaamt zich
- en daar heeft-ic gelijkin!-z'nnaamvoluit .) ') ZijnFi nens!l VinDT jullie!!
Helemaal onnederlandse grammatical!
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2 . De Xieurre Bi1.1iotlreek roor de Jerrgd,
order rcdactic van J . STAMIrEIIDS .
1°. Jan KriOrrszoou door H . J . KREaRERS. 2° . Tireemaal Verdreren door
Heusden,
J. C . BouwiiEESTER .
L . J. Veernran . Per deeltje f'O .GO.
't Spijt me, dat ik bet zeggen moet ;
maar die Bieblieoteek van Stamperius hevalt me maar heel m:dig. Vcel minder
good als die Zonnestralen . M'n hemel,
vat 'en hollands!
Waar'en kunstena.n•zijn cigen hollands,
zijn eigen that schrijft ; - daar heel't men
dit to nemen, en tc verklaren .
Maar - 't zijn bier heel alledaagse
mensjes ; die popnlere litteratuur - geen
hooge kunst natuurlik ! - voor do Jcugd
will en geven .
En lees nu 'ris wat die sebrijven!
Daar heb-je de onnatuur : wie vissers
kent, en hun vrouwen, weet dat ze nict zo
sentimnenteel dome als die Krijn op bl . 25
met een blikkcn-'erduistcrende traan!Wat 'en soepstijl! Bldz. cen is - niks ; is overbodig ;
ondanks da+ er in voorkomt ,,Van deR
Jcugd af." - Begin maar met de voorlaatsfe
regel van die bladzij ; alleen verfoci zulke
I'rnses als : ,,Deze oom was stuurman op
ecn walvischvaarder, doch bad meer dan
emis de Nedcrlandsche vlag op de Zuidelijke zeecn ontplooid " ',De zon zonk
achter de hooge zandheuvels weg?" IVat
moelen kinderen zich op zo'n manier malle
dingen rerbeelden! Altijd 't gevolg van
dat hedekken van eigen armoe can heelden met geleende veren van auderen .
Sla dit alles maar over! Waarom bleef
't niet liever ongeschreven? Ja, dat zou
jammer wezen ; zegt men - (voor wie
eigelik? . . alleen voor bet honorarium van
de schrijver vermoedelik !) - dan werd
't bockje maar 1 8 zo dik!
Zou dat in onze tijd van veel lezen
Been gewin wezen? Want veel lezen is
vermoeiems des geestes! En wat later
ze ons al nict lezen!!! Is er dan niks gcen goed in? - Zeker
wel! Wat was er nict van to maken,
nls deze populcer willende schrijver 1° .
niet opsierde, maar gaf eenvoudig weg
wat-ie had! - 2°. werd als de kinderkens, want derzulken is 't Koninkrijk
Gods . 3° . alleen schreef wat nodig was!
Dat is incens : •. zich-zclf ontbolsterde! TWEEMAAL VERDREVEN
is noch soepiger! glen dient 'et 'tbest op
'en rwergiettest voor"! Dan blijft er even-
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wel gecn e;o over. ,'Pa," zei m'n jongen :
fill zei dat moest ik maar 'ris lezen ; maar
mag ik wel naar bed gaan ; ik krijg zo'n
slag ?" - gecn wonder : 't verhaal beduidt niks!
Hoe kan Stamperius dat toch opnemen?
Hij weet toch wel dat onze jongens op
'ibesle rechl hebben? 3 . 't Jodinnelje van EApeet door

MEVR.

Amsterdam, Allert de Lange .
Tat 'en zeldzainc historic, in z'n gehcel!
't Hangt van toevalligheden aan mekaar!
En at to veel : end goed, at goed. Zeker
om de Jeugd to gewennen hoe de Deugd
beloond wordt hier op aarde! 1%aarheid:
hoe 't werkelik is, zou wcl zoo goed wczen .
En dan veel to hang en to soepig beVAN

OSSELEN-VAN DELDEN.

schreven. Door zulke diugea le nchrijcen,
rent men jongens en meisjes er aan ont
11onderd woorden to yebruiken, naar ze
met c~cn rolc •tawa kunnen, dal juist en kenschetnend alles zeit .

Tocli zit cr wel wat goeds in . Er was
wet oat van to niakcn, inits in 'en bockje
'1io klciner. Bv . b1n. 3-16, 60-67,
157-159, 191-195 . [Alleen dat noordse
licdje - doet wat veel den ken aan de
node-aanstelicrigbeid van tegenwoordig,
nu ieder 't noords en Ibsen aanhidt!] En
zo noch pier en daar'en enkele bladzij . Dan 't gelieci in Inter ware natuurliker,
eenvoudiger tual, voor kinderen . Stel je
voor dat 'en groep dames en heren, die
aandachtig geiuisterd hebben naar moose
zang, alien roepen : fija, ja, ze moet
zangcres worden ; we verlangen er naar
haar bcroemd, en tevens zo bemind to
zien als B .osina Rubini ."
Misschien moet dit beschaafde taal verbeelden - wat zd door pen beschaafde
gezeid wordt! De kennis van 't eJoods" en 't Betuws
laat ook noch wel wat to wensen over :
de schrijfster moet daar 'ria Ineer studie
van maken . Dc plaatjes zijn heel aardig.
TINE VAN BEUKEN,

Yen Klaaerblad

Gelllustreerd door E . S .
WITKAMP Jr. - Amsterdam, H .
J. 11'. Becht.
Er is Been troostelozer lectuur voor
me clan to lezen in onze jongens- en
meisjesboeken . Ik weet er niet lilies
van, maar toch meet dare genoeg . Vervan aier .

taald of oorspronkelik, 't ene is noch
slechter van taal dan 't andere . Um 't
to verbranden is dat dikke bock in twee
delen van Pieter Jtaris, dat godbetert
de heldendaden van de Transvaalse bocren
heet to bevatten, - neschreven door zekcre
August Niemann, die 'k nooit hoop to ontmoeten : het is gestotterd en gestamcld,
het is een Inoddervloed van woorden,
uit een pen maar nict nit lovende, waste
voorstelling voortpkomen . Ik wcct wet
dat jongens zo'n lock toch mooi vinden,
maar dat zit 'cm in tutu firege" fautazie :
de fischrijver" smijt hurl als 't ware stof
voor en nu scheppen zij daaruit een
wereld . Ondertussen werkt lset lezen van
al die teal, die geen taal haast is, er
hard toe mci:, dat ze zelf, op papier,
niets goed, bepaald, fris, weten to
vertellen . 0 wat een dankbaar gevoel krijg
je in je ass dan eindelik weer is een
eerlik bock onder je ogen komt, - een
bock dat in eclite, bestaande, uit rnensen en zielen geworden taal cenvoudig
era fris geschreven is . list is alsof je
uit een nave kille mist op eons voor een
vriendelik, iii een sieve zonncschijn zich
wijd en vet uitbreidend llollands wei-,
water-, liuis- en boons-landsehap staat .
Je herademt, je borst zet zich nit, je
longen werken weer, je voelt je als een
verloste, en jc wou 't bock wet aan alle
jongens, of aan alle meisjes cadeau geven .
Zo'n bock dat als cen bad is, heb ik
gevonden in Een Klaverblad van aier .
War moet je ook een vrouw voor weten
schijnt bet, om noch fatsoenlik to kunnen
schrijven . Laat de schrijfster nu haar weldaad noch groter maken, en sclirijvend
er zich noch ernstiger gcwetcnsz .uak van
maken to horen wat zij schrijft en niet
to schrijven dan rat zij lioort . Dan helpt
z' er toe mee, dat we eenniaal weer
krijgen een yolk van moie wakkere mannen en vronwen .
V . D. B .
Dr. G .

SLOTHOUIVER, Uit mijn Jongensjaren . Herinneringen van een G~m-

nasiast. - Leiden, E. J. Brili .
Wat 1k gezegd heb omtrent bet bock van
Tine van Berken, mag ook van dit gezegd,
al is 't eerste noch beter. Er zijii dan toch
Both wet manners, die weten hoc 't hoort,
die ook wel weten zullen hoe men jongens
behoortte laten schrijvenzelf . Godgeklaagd
dat dit hock een zeldzame uitzondering ztjn
moet. Wat mij ondert •usscn gcwecst is als
een eminer koud water over me been,

Kleine mee-delingea over boekwerken .
was dit : ,In then tnssehentijd luchtte ik
tegenover Anna mijn kennis can allerlei
technische termen, (lie ik van ondere
menschen had opgedaan, zooals : /hij (ni .
de sigaar) trekt niet", of i'er zitten stokken in", of /bij is vochtig", alles op echt
Hollandsche wijze zonder bet gcslaeht
van het woord in aanmerking to nemen ."
Want ik boor hier cen afkeuring in .
Had die jongen dan moeten zcggen
,,zij is vochtig"? Van 't standpnnt van
bet levende Nederlands betekent /sigaar
is vrouwlik" niets anders don : /sigaar heeft
de permissie om als er cen bijvoeoliknaainwoord b. v . voor komt, net gesccireven to
worden zoals 't is, bet woord niag zichzelf z'jn" ; en amanlik" : bet woord heeft
niet de permissie net geschreven to icorden
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zoals 't is, 't woord nag niet geschreven
worden net als 't is." Die permissie heet
rrou,celik, omdat 't woord /vrouw" die
permissie ook heeft ; uitgaa nde van 't woord
ntafel" kon bet evengoed "tafellijk" heten .
Moor nu komt een soort van historiese
interpretatie van die term : is /sigaar"
vruiiwlik - welnu dan is een sigaar eon
vrbuwtje en van een sigaar moet je dan
spreken met izij", 't is een nzy" . ,iDeur"
heeft de permissie an net geschreven
to worden zoals 't is, dus is een dear
eon vrouwtje en heeft ndeur" niet de
permissie om een "bij" to wezen, 't moet
zijn : "de dear is open, doet haar is
diclit." Ik kan me slecht begrijpcn, hoe
iemand die zo fris schrijft, zi(lke teoriei n
steunen wit .
V . D. B.

JETS OVER STAFR1JMi .

In Zeitschrift fair deutsche Philologie, XXVIII i (1896) staan op b1z. 546 9
een paar beachtenswaardige verklaringen voor het allietereren van ongelijke
klinkers -in de ondgerm . poezie . Ze worden beide in de plaats gesteld van de
onde tenrie, dat namelik bet wezen van het stafrijm bij vokaliese allieterasie,
d . i . de gemeenschappelike faktor dearin 'der feste einsatz' is, waarmee de
uitspraak van een klinker begint [vgl . Sievers, Grundziige der Plionetik 1 ,
358 ; Sievers, .ltgerni . Metrik, § 18, 2 .] . Tegendezeteorieis't volgende in
to brengen : 1° Deze 'feste vokaleinsatz' hoort bb 't laid spreken alleen een foneties
goed geoefend oor [bij 't fluisteren kan iedereen hem horen] . 2 0 At zouden de
oude Germanen hem ook duidelik gehoord hebben, dan was dit toch maar alleen
mogelik van nabij ; bij 't voordragen van poezie voor een groot publiek zouden
de ineesten hem zeker niet horen ; dus ook geen stafrijm . 30 De 'feste vokaleinsatz'
is voor 't oudgerm . volmaakt onbewezen ; hij is veeleer in de indogerm . talen
van moderne oorsprong en vooral niet met de griekse Spiritus lenis gelijk to
stellen (in 't engels komt ie niet voor) [vgl . S i e v e r s, Grundziige, § 359 .] .
Axel Kock (in een door hem en Carl of Petersens uitgegeven verzameling
van oostnoorse en lat . spreekwoorden nit de middeleeuwen ; op blz. 113, noot)
trekt nu uit de bovengenoemde bezwaren tegen de oude verklaring de gevol ;trekking, dat nit ]let wezen van de klinkers due nicts verklaard kan worOorspronkelik
den ; h~ zoekt de verklaring in de taalgeschiedenis .
namelik zullen wel degelik alleen gelijke klinkers hebben geallietereerd, evengoed als steeds uitsluitend gelijke inedeklinkers . Dus b.v. got . alls en anders.
Maar de oudgerin . klinkers zyn inettertijd veelal vrijwat veranderd ; zo lieet
hot got . voorbeeld in 't oudnoors ally en en di . Uit de gediebten van een
oudere periode werden nu stafrymende verbindingen eenvoudig overgenomen,
maar met de klankwijziging, die intussen was ontstaan, zodat in 't oudnoors
nu evengoed allictereerden alir en endi ale in een oudere taalperiode woorden
zoals b v . got . ails en awkii . Zo ontstond in de oudgerm . talen de regel,
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dat ongelijke klinkers konden allietereren . De mogelikheid is niet buitengegesloten, dat dit gebruik door de Germanen van een andere volksstam werd
overgenomen, waarbij intussen de regel dan wel op overeenkomstige wijze,
d . i . uit de taalgeschiedenis zal verklaard moeten worden .
0 . Jiriczek, die de genoemde spreekwoordenverzameling aankondigt, kan
met Kock's verklaring evenmin vrede hebben als met de oude . Een histories
taalproses kan immers bet waarnemingsvermogen van het oo : niet wijzigen .
En bovendien komt reeds ten tijde van Tacitns stafrijm tussen ongelijke klinkers
voor, ofschoon er toen nog geen of nauweliks klinkerveranderingen in 't oudgerm . waren ontstaan, zoals Kock ze bedoelt. De verklaring is buiten twijfel
in bet wezen van de klinkers to zoeken, en toch moet ze anders luiden als
de vroegere. Ten gevolge van hun verschillend ontstaan, dus van buns verschilleiide artiekulasie is namelik bet akustiese effekt van een klinker vrijwat
groter als van een medeklinker. Het germ . gebonden aksent viel op de stainlettergreep, d . w . z . in hoofdzaak op de klinker ervan . Als nu die lettergreep
nog een hefngsaksent kreeg, moest bet akustiese effekt van de zo zwaar beklemtoonde beginklinker heel wat groter zijn als van de beginkonzonant van
een hefbngslettergreep, omdat ook hierin de klinker met bet leenwenieel van
het hefhngsaksent ging strijken. Wat is bet gemeenscha.ppelike karakter van
de klinkers tegenover dat van de medeklinkers? Dat alleen de eerste zuivere
stemklanken zijn . Waar die stemklank zo werd versterkt als dit voor het
stafrijm is aan to nemen, was 't voor bet algemene akustiese effekt van de
verschillende stafrijmende klinkers van geen betekenis, dat ze volgens hun
biezondere artiekulasie niet gelijk klonkeu . Dafreiitegen verlangde het zoveel
zwakkere akustiese effekt van de stafrijmende medeklinkers, dat ze ook naar
bun biezondere artiekulasie gelijk klonken ; ja soms werden twee gelijke medeklinkers in het stafrijm verlangd [b .v. in de verbindingen ek, et en ep kon
niet a alleen allietereren, maar de hele verbinding moest dit doer ; dns ak met
ak, at met at, ap met ap] . - Volkomen geljkheid van allietererende klanken
wordt niet eeiis verlangd [vgl . het eindrym!] ; men heeft tot voor korte tijd
het wezen van het stafrijm veel to eenzijdig en mechanics uitsluitend in de
'anlaut' van 't woor~l gezocht (R . Hildebrand heeft in Zs . f. d . ddacla . Uuterrickt 't eerst een andere opvatting van stafrijm verkondi~ ;d [ook heeft H . in
dat tijdschrift lezenswaardige opmerkingen over het eindrijm geschreven]) .
Zo schijnt men bij voorkeur op stafrijmende (dua geljke) medeklinkers ongelijke klinkers to hebben later volgen [ohd : Hlltibrant enti Ha'ubrant untar
1,eriun tree"m] . En ook werden ongelijke stafrijmende klinkers bljkbaar boven
gelijke voorgetrokken . - Het materiaal moet intussen nog nauwkeurig en
wel statistics, ter verkrijging van verhoudingssjjfers, onderzocht worden ; de
hiepotese van Kock zal daardoor zeker geen steun verkrijgen, meent Jiriczek . (Dat de Germanen het gebruik van allietererende ongelijke klinkers van een
andere volksstam zonden hebben overgenomen, wordt door Jiriczek met even weinig omslag verworpen als door Kock do mogclikheid ervan werd beweerd) . T.

JOAN LUYKEN'S ,BUITENLEVEN ."

13ij het doorbladeren van Joan Luyken's ',Duytse Lier," die eigenaardige verzameling van romances, minuezangen en bespiegelingen, waarin
men 'en eukele maal de nagalm van Hooft kan horen, viel m'n oog
op 'en gedicht, "Buitenleven" getieteld .
llet bleek werkelik eeu vrij zuivere schildering van het Nederlandse
boereleven, al heeft ook doze artiest cen teug genomen nit de beker
hem door Horatius toegereikt, even goed - maar hij dronk niet zoveel - ale Poot in z'n ~/Akkerleven ." ')
Ilet is wel van belang hier eens even 'en oogje in to slaau om ons
to overtuigen, dat de Amsterdamse schilder, die zich vooral met z'n
etsen naam maakte, beter kijk op de Nederlandse natuur had als de
boerezoon van Abtswoud ; - maar leg ze naast elkaar, en men zal zich
verbazen, hoe onze letteren in de tijd van 45 jaar - 't was 1671 toen
de ~,Duytse Tier" en 1716 toes de eerste uitgave van Poot's werken
verscheen - verherderlikt was ; hoe de onnatuur, de dekadeutsie veld
gewounen had .
BGITENLEV EN. 2)'

Die d' onrust Suet in 't hart en heeft
Leeft zalig, a18 kg buyten heft.

Gelukkig mensch, wien 't is gegeven
By 't vreedzame en onnozele vee,
Dat nooyt noch quaat, noch onrecht dee,
In 't veld zyn dagen of to levee ;
De Bloemekrans braveert do goude kroon,
Die 's Konings zorg by nacht doet waken ;
Geruster zit men onder daken,
Van riet gebout, ale op den hogen Troon .
') Zie Taal en Lefleren V1, pag. 1 vlg .
') De gewone tietel . In de tweede nitgave, van 1708, door mij er bij gebruikt staat er alleen
boven : Tiende afdeeling . Biz . 97 vlg. Die van 1671 heb ik niet machtig kunnen worden,
nosh in de Bieblieoteek van Nederlandse letterkunde to Leiden, noch in de Unieversieteitsbieblieoteek to Amsterdam - en hier was 't boek toch 't eerst nitgegeven I
VI
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0 hoe pleyzierig is 't to kruypen
Ter kooye op eene veed'ren zak,
In 't land-huffs, onder 't ]age dak,
Wanneer de regevlagen druipen,
Een koele wint in hoge beuken ruyst,
De krekel, die geen zorg wil dragen
Voor winter zingt nit ruygte en hagen,
Tot dat men word in zoeten slaap gesuyst .
Daar legt me en ronkt, en droomt in vreden ;
Niet ale den Vorst, die onverwacht
Uyt zijne slaap apringt, en by nacht
Het klamme zweed vind op zyn leden,
Omdat hem docht : men stak hem naar het hart :
Maar, hoe het veld begirt to gelen,
Hoe in het groen de Gijtjens spelen ,
Hoe Bloemerts fluyt de Nachtegalen tart .
Den hof-hond bast met zijne makker,
Wanneer den Huysman smorgens vroeg,
Voor dag, met omgekeerden ploeg,
Al zingend', trekkende ten akker,
Op zijnen Guyl voorby de hoven rift ;
Dan waakt me, en hoort de wakk're hanen,
Die one tot naarstigheid vermanen ;
Gelukkig mensch, die zo zyn jaren slijt .
Men opent vensteren en deuren,
Men ziet de starren dun gezaayt,
Men voelt hoe 't westewindje waait,
Dat met een schat van vereche geuren,
Van Vlierblom en Violen zny ker zoet,
Van Wijnruyt . Tym en Hage Rozen,
Die ale een root scharlaken blozen,
U in uw huis zo liefelyk begroet .
Daar ziet men 't blode Haasje lopen,
Gins zeylt den Havik in de lucht,
De Klok-hen raast, en is beducht,
Dat by haar koomt hear kiekens stropen ;
De Tortel kort, de Swarte Lyster fluit,
Men hoort lange 't veld de beesten loeyen,
Terwijl den dag begirt to gloeyen,
En lange hoe meer haar licht to spreiden uit.
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Men ziet den hof met vruchten prijken ;
Men zayt, of plant, of ent den boom,
Of queelt een deuntjen aan den stroom,
Zo gaat de zomer-middag strijken ;
Totdat de Zon, in 't west aan 't ondergaan,
De schad'we rekt, longs beemde en heyden,
En jaagt de beesten uyt de weyden,
Ter kooy a met hun Uyers vol gelaan .
By winter, als de wat'ren sluyten,
Wanneer bet snippen van de vorst,
Het land met eenen harden korst
Bedekt, dan blijft men in der muyten,
Den avoud steekt heel vroeg haar lampen aan,
De deeren zit'er by to spinnen ;
Men sluyt de laauwe Zomer binnen,
En laat gerust de Winter buiten staan .
Dan groeyt bet roet in schoorsteenhoeken ;
Dan knapt de harde Beuke-stam,
En roost de schenen met zyn vlam,
Terwijl men gaat to gast in boeken ;
Men braat in d' as Bastanien , of vertelt
Malkander sprookjes ; zo met vreden
Verwacht men weer de zoetigheden
Des zomer-zons, die 't koude berg-sneeuw smelt.
Dit leven loofden alle wyzen,
Dit haagden Cats, en Westerbaen,
Die prijzen 't ons met vaarzen aan,
Dit ]even zal ik altyd pryzen .
0 dat bet lot mj zulk een leven gaf?
Myn zang-lust zou veel schoonder bloejen
En met den Wilg aan 't beekjen groejen ;
Gelyk een Swaan lijde ik bet leven af.
Gelukkig mens, wien 't is gegeven,
Bij 't vreedzame en onnozele vee,
Dat nooyt noch quaat noch onrecht dee,
In 't veld zyn dagen of to leven :
De bloemekrans braveert de goude kroon,
Die 's Konings zorg bij nacht doet waken ;
Geruster zit men onder daken,
Van riet gebouwt, als op den hogen Troon .
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Pat het "Beatus ille, qui procul negotiis" d6k hierin - vooral in
't begin - naklinkt, hetzij dan 't oorspronkelike of Vondel's vertaling, is, dunkt me, voor de onbevooroordeelde lezer duidelik, maar
bet is dan toch alleen de gang en het begin van 't gedicht, to samen
met het zwemen naar het stellig aan Vondel's vertaling ontleende
,'Akkerleven," die ons dit doet denken .
En dat nu - omgekeerd - Poot niet z a ~,Akkerleven" naar (lit
,/Buiteuleven" gefabriekt heeft, daarvoor is Poot's overeenkomst met
Vondel's vertaling to duidelik en zou hij er dan toch wat al to kras
mee omgesprongen hebben . Er is weer to veel verschil tussen beide .
Hier is bet voile buitenleven ; al heeft ook bier de schilder sours
gedacht : 'eu zondagspakje misstaat niet en de zuivere natuur is toch
wat kcal . Vaudaar dat "in bet groen de gijtjens spelen" en ~,Bloemerts
fluyt de Nachtegaleu tart," en dat noch wel in de herfst . Daaroin zeker
ook gaat de boer ~,al zingend" naar bet land .
Dit zijn echter maar kleinigheden .
Maar waarom moeten er nu toch altijd dingen zijn die je hinderen?
Waarom heeft dan nu de schilder bet koeplet
Men ziet den hof met vruchten prijken ;
Men zayt, of plant, of ent den boom,
Of queelt een denntjen aan den stroom,
Zo gaat de zomer-middag strijken ;
Totdat de Zon, in 't west aan 't ondergaan,
De schad'we rekt, langs beemde en hey den,
En jaagt de beesten uyt de weyden,
Ter kooye, met hun Uyers vol gelaan .
waarom heeft-ie dat zo slecht gezien? Dat zaaien of plauten of enten
op 'eu zomermiddag ; dat kweleu van 'en deuntje aan de stroom, waartoe
of aan floratius overgelaten? Waaroin gaan in
die dingen uiet weg
dit toch zuiver Hollandse landschap de beesteii nit de weiden met voile
uiers #ter kooye"? Dfoest nu het beeld van de Romeinse boer, die ~,de
zatte schapen" en "de vermoeide ossen naar huis" ziet ~,spoeden" hier
per sd ingebracht wordeu? Of hebben we hier met 'en Staphorster of
Brabautse boer to doen, die 's avonds z'n vee weer thuis haalt? Laten
we our bet vele goed-geziene, en o . a . ook om de "beemd en heyden"
van het gedicht, het laatste maar aannemen, maar die zomermiddagbezigheden zijn daarmee niet verklaard, want zo doen ze zelfs in
Overijsel en Brabant niet .
Maar - voor 't overige - wat 'en opgewonden schildering, hoe
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melodies vloeit die taal je toe, - waarom had Albert Verwey in z'n
bundeltjes geen plaats voor zoveel klankeuweelde? - wat 'en meeleven
van 't boerebedrijf, welke talentvolle tafrelen 1
Die herfstnacht, als men ter kooi kruipt onder 't lage dak, luistert
uaar de wind, die in de hoge beuken ruist, en de druipende regenvlagen ; die morgen met de verblekende sterren, 'en geurig westewindje,
't hanegekraai en 't loeieu van de beesteu en het gaandeweg dagworden ;
die geniet men mee evenals die winteravond als de deern zit to spinnen
en het beukeblok knettert, terwijl men to Bast gaat in boeken . 't Is je
bij 't lezen van dit laatste of je loozjeert bij de buitenman van Hildebrand's ~,'s Winters buiten ." 't Is of ze beiden willen zeggen, die
dichters : het buitenleven is mooi, maar als er niet het genot van lezeu
bijkomt dan mist het - vooral 's winters - de iedeale zijde eu wordt to
materiealisties .
Ook hier dus een afwijking van 't gewone boereleven, maar hier is
ze niet door 'en vreemde herderswereld ingegeven ; - maar de uiting
van 't eigen zielsdenken van de `dichter' .
Maar Hildebraud is zo schrander geweest tot model een buitenman to
nemen, die 'en villa in de duinen bewoont en bij Luyken zijn we er
uiet op voorbereid in zo'n leeslustige omgeving gebracht to zijn .
Toch zal niemand me - deck ik - tegenspreken, als ik zeg, dat we
hier met 'en mooi gedicht to doer hebben, waairiu de dichter vrij wel
zuiver Nederlandse toestanden weergeeft en de schrijver van 'en Nederlandse beschavingsgeschiedenis zelfs wel iets kan vinden voor de toestand
van 't platteland in 1671 .
J . B . SCHEPERS .

OUDE LITTERATUUR .

,,Rijmers als Heinsins, Rodenburgh, Krul, Jan Vos"
dat Dr. K . verzen
als de hunne niet genieten kan, neem ik hem niet kwalijk, want een kind
van onzen tijd zou inderdaad gebrek lijden indien het Been ander aesthetisch
voedsel genoot dan hunne poezie . Naar mogen zij daarom ,rijmers" genoemd
worden? . . . Denken wij one een' lezer, die niets van Daniel Heinsius weet en
hem hier bijna alleen ala „rijmer" gequalificeerd vindt, zal hij er dan wel
het flauwste vermoeden van hebben, dat dezelfde zoogenoemde „rijmer" omstreeks 1620 ala het groote voorbeeld, ala de ver boven alien staande dichter
verheerlijkt werd door al wat hier to lande beschaafd was en de kunst diende ;
dat hij op dramatiach gebied de gezaghebbende wetgever was ; dat zijn roem
zich ver buiten onze grenzen had verbreid ; dat in Frankrijk zijn strijd met
Balsac, die hem overigens hoog vereerde, de aandacht van het geheele be-
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schaafde Europa wekte ale eene gebeurtenis in de republiek der letteren ; en
dat in Duitechland zijne poezie, ale het voortreffelijkste wat er bestond, vertaald werd door Martin Opitz, den baanbreker eener geheel nieuwe richting
in de Hoogduitsche letterkunde! En weet men dat toevallig wel, zoo good
als Dr . K. zelf dat weet, moot men dan niet zijns ondanks de gevolgtrekking
gaan maken, dat een tijd, waarin eon rijmer als hij z66 word verheerlbkt,
wel erbarmelijk weinig smaak of gevoel voor poezie heeft moeten bezitten?
En toch leverde diezelfde tijd onder Heinsius' bewonderaars minstens drie
dichters op, Hooft, Bredero en Vondel, die wij in onze litteratunr nog
altijd onovertroffen achten en wier poezie op waardige wijze de grootheid
onzer Republiek in de 17be eeuw weerspiegelt . Voor zulke raadsels mag de
geschiedschrbver onzer letteren one niet plaatsen zonder to trachten ze bevredigend op to lossen ; en hij kan dat alleen, als hij de wezenlijke, maar
voor ons oogen verdnisterde verdiensten opspoort van eene poezie, die zooveel
indruk maakte ; als hij er naar streeft, bij ons, zij het ook maar een flauwen
nasmaak to wekken van den emaak, waarmee Hooft de verzen zijner beroemde
tijdgenooten las
En toch kan men alleen daardoor de wetenschap verder brengen en size
oude litteratunr waarlijk genietbaar maken . Hot groote publiek moge het
nooit verder brengen , dan nit die litteratuur eene kleine bloemlezing to
genieten van hetgeen in hot oude toevallig wat nader aan het moderne verwant is dan de rest ; wie onze letterkunde der 17ae eeuw wil leeren kennen,
zooals zij was, moet vooraf Lij den geachiedschrfjver der letterkunde eene leerschool kunnen doorloopen, waarin hij leert zien en coelen ala een zeventiende-

Dat niet to doen is nog gevaarlijker dan voor het eerst een Middelnederlandsch schrijver to willen gaan lezen zonder behulp van woordenboek
of spraakkunst . I)
J . rz WINKEL, Museum, all. 3.
eeuwer.

') Het geheel is de lezenswaarde recensie van prof. to Winkel over Kalff, Literatnar
en Tooneel. We citeren dit, vooral wat we kursieveerden, met ingenomenheid . En we vragen : wie
B. H.
achrzjjft ONS zo'n Geschiedenis?

LETTERKUNDIGE FRAGMENTEN EN OPMERKINGEN
NAOELATEV DOOR

J . A. F . L. BARON VAN HEECKEREN .

(Medegedeeld door T. N .

VAN

DEB

STOK .)

I N LEIDING .

Reeds heb ik in een reeks van artikelen, in dit Tijdsehrift geplaatst,
den lezers eenige blikken gegund in de letterkundige nalatenschap van
mijn vriend J . A . F . L. Baron van Heeckeren . Was het mij al dadelijk
een groote voldoening dat ik deze stukken door de Redactie met zoo
groote welwillendheid zag verwelkomd, - flog veel aangenamer was liet
mij van zoo vele kenners en vrienden van de Nederlaudsche Letterkunde
(en daaronder helaasl nu reeds twee overledenen, de Hoogleeraren Brill
en Moltzer) betuigingen van hooge ingenomenheid met het gelezene to
ontvangen .
1k reken aan het verlaugen van vele mijner lezers to gemoet to
komen, wanneer ik aan eene nieuwe bijdrage eenige woorden doe voorafgaan, die de strekking hebben den schrijver wat nader nan hell bekend
to maketl . Het is miju liefste wensch, voor alles wat ik van hem to
zeggen heb, nog ter eeniger tijd den juisten vorm to vinden, doch dit is
geene gemakkelijke zaak, wijl ik daarbij niet alleeli een uitnemend verstand en een onverpoosde werkzaamheid op allerlei gebied to volgen
heb, maar vooral het hart van goud heb to teekenen dat hem sneer dan
al het andere van alle goede menschen, die ik gekend heb, onderscheidde, doch ik ben daarmede nog niet gereed en bet zou daarvoor
ook bier niet de plaats zijn . Alleeu zou hier voegen eene schets van
Van Heeckeren als letterkundige, dock ook dit gnat nog boven mijn
krachten . Wat ik met de regels die hier volgen beoog, is niets anders
dan een zoo kort mogelijk antwoord op de vraag door vele mijner lezers
mij reeds gedaan : IPie was toch die van Heeckeren ?
Hij werd geboren to Zutphen den 2-1 November 1827 . Zijn vader,
lid van de rechtbauk to Zutphen, trok zich reeds vroeg nit de ambtelijke wergild terug op een buiten, de Zroaneuburg, bij Gendringen, in
Gelderland. Na een korten leertijd, die voltooid werd met eene twee-
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jarige studie op de 2° afdeeling van het Gymnasium to Zutphen, kwam
v . I I . in het ouderlijke huis terug en bleef jaren lang, van zijn 16° tot
zijn 26° jaar, eenzelvig (buiten zijne talrijke familie) in de bosschen
van Zwanenbury doleu, pcinzen, lezeu, mijmeren en dichten . Daaraan
kwam een eiude door zijn komst to Zwolle in Juni 1853, war hij zich,
eigenlijk tegen zijn zin, voor de registratie zou bekwamen . Daar lcerde
ik hem kennen en van dien tijd of zijn wij vrienden en vakgenooten
geweest . llij werd surnumerair 24 November 1855, vervolgens ontvanger
to Te.rel, Sillard en Loclem, werd Inspecteur en eindelijk Directeur
der Registratie en Domeinen to Maastricht, in welke betrekking hij op
10 Augustus 1887 overleed .
Zijne liefde voor de letteren in de vrije en schoone omgeving van
Zwanenbnrg in zijn jeugd ontwaakt, is hem levenslang bijgebleven en
letterkundige studie bleef hem de liefste. Het is wel jamnmer geweest
dat zijn drukke werkkring en velerlei beslommeringen op allerlei gebied
hem nimmer tijd gelateu hebben voor eenige geregelde studie en rustige
bezigheid op letterkundig terrein . Evenwel is hij er toch in geslaagd zich
ook hier enkele monumeuten op to richten . Als zoodanig noem ik zijue
oopproerivg van Vondel's Lucifer" in de Aurora van 1878 en zijue
beide stukken in de Gids (de Weduwe van Onno Zwier van Haren,
1875 , en Alexander Pope, 1885) . Maar voor zijn merkwaardigen aanleg
en zijn groote kennis en bizonderen blik, vooral op de letterkudde
onzer 17° eeuw, pleiten reeds de stukken in dit Tijdschrift geplaatst en
die welke hier nog volgen zullen .
Men heeft dus - en liet is de bedoeliug van deze regels dit hier nit
to spreken - wat ik heb medegedeeld en ga mededeelen nit hetgeen ik
van Van Heeckeren bezit, to beschouwen als bet werk van een autodidact, werk , dat bovendien als de vrucht van snipperuren en door den schrijver
zelf niet als voldragen beschouwd, slechts aan het oog van den vriend
toescheen geuoeg verdienste to hebben voor Taal en Lelteren om het, onder
al het voorbehoud dat hij noeinde, hier aan hare beminnaars op to dragen .
Zwolle, Febr. 1896 .

T. N.

VAN DIR STox .

FRAGMIENTEN.

I
Iloof'l a18 minnezanger.
Oin de waarde en beteekenis van Hooft's minneliederen naar eisch
to schatten, moet men zich kunnen verplaatsen in de stemming, waarin
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ons yolk zich beyond in bet begin der 17e eeuw . Men stelt zich die
stemming wellicht voor als zeer somber en als wars van alle blijgeestigheid . De toestand van ons vaderland, de groote taak, die bet op zicli
had genomen, de gevaren, waardoor zijn vrijheid en bestaan oiiophoudelijk werden bedreigd, de aangeboren zucht om bij voorkeur to staren
in de donkerste afgrouden van den godsdieust, de harde calviiiistische
leer, die bet met zooveel ijver ombelsde eu die bet deed gelooven aan
een God, niet genegen om zijn ongelukkige menschenkiudereu to vergeven, zonder dat Hij bloed had zien vloeien, dit alles zoude ook zulk
een vermoeden rechtvaardigeu . En toch in de werkelijkheid, hoe geheel
anders was bet daar! Neeu! 1)e 17° eeuw, vooral in haar aanvang,
was niet somber gestemd, was niet wars van vroolijkheid . Tutegendeel
schijnt in Been wider tijdperk ouzer geschiedenis zulk eene mate van
opgeruimdheid ons yolk to hebben vervuld . Neen! Hot waren geen
zwaarmoedige dweepers, Been zwartgallige bespiegelaars van de donkere
zijden des levens, die flinke zonen van Nederland's heldeneeuw! Die
ernstfeste heeren en eerzame poorters waren niet schuw van een pretje,
niet vies van een smakelijken disch en een goed glas wijn, - zij waren
geeu vijanden van zang en dans. Zij was eeu eeuw van vroolijke opgeruimdheid, die eeuw van de Jan Steen's en de Dou's, der Breeroo's
en Huygens' . van prettige spelevaarteu en eindelooze reeksen van feesteu,
vooral van bruiloften, zoo talrijk en weelderig, dat er keuren geinaakt
moesten wordeu om ze in kostbaarheid en getal niet al to zeer to doers
uitspatten . En op die bruiloften, wat ging bet daar niet dolprettig
toel Wat was de gastheer gul, ja, gul tot lastigwordens toe, en die
vroolijke jonggezellen en juflers, wat vonden zij daar eene ongezochte
gelegenheid om net elkauder in zoete aanraking to komen ! Dat de
disch goed voorzien was, dat bet zjue tafellaken eu de hauddwalen
(servetten) blonken als sneeuw, dat bet vooral aan Been keur van wijilen
ontbrak, behoef ik a uiet to zeggen, want de beurs des gastheers was
goed gevuld en wanneer heeft ooit een rijke Hollander op de hooge
feesten van zijue familie zijue gasten niet goed onthaald? Dat de spijzen
heerlijk waren toebereid, kan ik u evenzeer verzekeren, - zoo zij bet
niet waren, zou dit eene groote schande voor de gastvrouw geweest ziju .
Het zou toch bewijzen dat zij haren Cats niet genoeg bij de hand nain,
Cats, waaruit zij niet alleen kon leeren hoe zij hare plichten jegens
haren man, haar kroost en God het best kon vervullen, maar ook hoe
zij de salade bet lekkerste kon klaar makers en hoe oud bet speenvarkentje moest zijn, als zij er hare gasten op wilde trakteeren . Neen,
wie aan zulk ecu bruiloftsdisch had aangezeten, hij zou niet hebben
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gesproken van ernstige en sombere Hollanders . Wellicht zou hij zich
hebben afgevraagd of die vroolijke inenschen wel behoorden tot dat yolk,
dat tusschenbeiden zoo erustig, zoo hoogst ernstig kon worden, zoo
ernstig, dat bet al die zoetheid des levens kon verzaken, ter wille van
twee onderwerpen, alleen behoorende tot bet rijk der denkbeelden, de
vrijheid en de godsdienst, om voor bet bezit van die twee onstoffelijke
dingen, martelvuren noch slagvelden to outzien, - zoo ernstig, dat bet
de wereld deed verbazen door zijn ernst en de zon in bet Oosten en
Westen deed betrekken door bet fronsen van zijn wenkbrauw, zoo
ernstig, dat bet al den ernst van den ernstigsten koning ter wereld to
schande had gemaakt !
Doch wie had aangezeten aan zulk een disch, hij zou niet zoolaug
tijd hebben gehad out zich in mijmeringen to verdiepen, als wij hier om
onze beschouwingen to maker . Zoo hij niet wilde aangezien worden
voor een houteu blok, had bij al lang zijn lieve buurjuffers een zoen
hebben moeten geven dat bet klapte ! En dat kusje werd niet kwalijk
genomen en ook niet licht geweigerd . Want
Ben kuaje i3 maar 8tof,
Die 't niet lust, (lie reege feet of,

dacht men. En waarom zouden zij er ook bang voor zijn? Waren die
jonggezellen daar naast haar, geen eerlijke, fiksche jongelieden? Wat lag
er voor schande in van hen, die er zoo goed uitzagen, met hun eerlijk
oog, hun stoute hooding en hun moedige trekken, een kus to krijgen?
Ook de kleeding die de jougelieden droegeu stood hun zoo goed . Dat
korte flaweeleu wambuis, waardoor hun krachtige lichaamsbouw zoo goed
uitkwam, die wijde broek, reikende tot de knie en daar met fraaie
strikken vastgemaakt en eindelijk die lage schoeuen, waarop meest een
zilveren gesp prijkte, dat alles maakte een goed geheel en gaf aan hun
voorkomen eene aangename vlugheid . En de joffers, schoon wel wat
stijver en steinmiger gekleed, zagen er ook bizonder lief nit. De groote
en stijf geplooide kraag niocht misschien wel wat al to stijf staan, maar
als een halsje zich daaruit ophief, dat in blankheid kon wedijveren met
het sneeuwwitte van den kraag (want men denke zich toch onze hollandsche schoonen zoo dom niet, dat zij zich met zulk een kraag
zouden versieren, wanueer zij uiet verzekerd waren geweest dat in dezen
wedstrijd aan de blaukheid van haar vel de zegepalm moest worden
toegekend!) of, als een mollig en rond kinnetje er op mocht rusten, o ! dan maakte dit een goed effect ! Ook het strak naar boven gestreken
haar, daar met een band vastgeknoopt, mocht wellicht maken dat de
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lieve gezichtjes wat al to ovaal en to lang leken, maar dit vergrootte
toch ook bet heldere voorhoofd 1 En daarenboven staat alle mode aan
mooie vrouwen mooi . De vrouwelijke schoonheid is een zon, wier glans
zich niet stoort aan de nevelen en wolken, waarmede de mode haar soms
wil verduisteren . Dan zelfs als die wolken haar schijnbaar bedekkeu
doet zij die schitteren van Karen wederglans en bekleedt zij ze met
gouden en purperen zoomen . Maar toch, wat onze hollandsche schoonen
zoo beminnelijk maakte, was niet alleen hare schoonheid, niet alleen de
gezonde kleur, waarin geen zweem van kwijniing to speuren was, niet
alleen de rustige opslag barer blikken, waarin sommigen misschien wel
wat meer sentimenteels zouden willen gezien hebben of die zoo goed
oiitwikkelde hander en voeten, die er van spraken, dat zij niet schuw
waren van bedrijvige werkzaamheid, peen! hare bekoorlijkheid sproot
ook voort nit innerlijke deugden .
Ik spreek niet van hare godsdienstigheid, want hierin behoeft bet
tegenwoordig geslacht niet voor haar onder to doeu, - onze godsdienstigheid staat zelfs hooger als telg der vrijheid , terwijl zij in de 17° eeuw
bijkans eene wettelijke verplichting was, - ik bedoel hier voornamelijk
hare huiselijkheid en beschaving .
Beschaving? boor ik vragen . Ja, voorzekerI De fatsoenlijke vrouweu
der 17° eeuw waren die van onzeu tijd in beschaving vooruit, ten minste
als men onder beschaving verstaat, uitgebreidheid van kennis en ervarenheid in kunst. Zijn onze dames meestal ervaren in muziek en teekenkunst, in de 17° eeuw waren zij dat niet minder en bovendien verstouden zij toeu ook de kunst van in was to boetseeren . Verstaan ooze
dames twee of drie vreemde talen, toen verstonden zij er drie h vier,
waaronder meestal bet latijn, en de geschiedenis en volkenkunde waren
toen bij bet beschaafde gedeelte der schoone sekse vrij wat beter bekend
dan thans . Plutarchus was het geliefkoosde boek der meesten en wie
onzer dames heeft daar heden smaak in? Ik zou de stelling die ik
hier heb ueergeschreven kunnen staven door bet getuigenis van vele
tijdgenooten (en tijdgenooteu zijn meer to wantrouwen waar bet een
aanklacht tegen, dan waar het eeu lofspraak op hunne eeuw geldt),
inaar ik hoop dat hare gegrondheid genoegzaam blijken zal nit hetgeen
hier volgen zal .
Ook is de oorzaak van dit verminderen der beschaving bij de fatsoenlijke vrouwen niet ver to zoeken . De verstandelijke beschaving moet
voornamelijk gevoed worden door lectuur . En nu, wat krijgen onze
dames to lezen? Romans en stichtelijke lectuur . In beiden huist meestal
veel goeds, maar toch beiden hebben dit groote nadeel, dat zij wars
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maken van een lectuur, die ons verplicht om na to denkeu . 'loch is
nadenken bet eenige middel om kenuis to vergadereu . Onze best geschreven romans 1 ) hebben een veel to grooten omvaiig voor den kleinen
kern lien zij bevatten . Men kan er soms houderd bladzijden nit lezen
zonder iets nieuws geleerd to hebben . Onze stichtelijke lectuur moge
soms gemoedelijk zijn, maar stof tot nadenken geeft zij eveiimin . Doch
in de 17e eeuw voud men bijna geen boek, dat eeuigen naam had, en
waaruit men uiet op elke bladzijde iets leeren kon . Men neme er slechts
de proef eens van met Cats . Sla een bladzijde op, welke ook, en gij
zult, zoo gij haar leest, gedwongen worden over iets ua to denken ; gij zult
iets nieuws hebben geleerd . Neem dezelfde proef met een book uit onzeii
tijd en gij zult menige bladzijde als geheel onbeduidend kunneu overslaan .
Evenwel, de medaille heeft eene keerzijde . Was de beschaviug van
de vrouwen nit den fatsoenlijken stand der 17e eeuw dieper, die der
onze is fijner . Bij gene was bet verstaud, bij deze de smaak meer ontwikkeld . Gene hadden uitgebreider kennis, deze meer gevoeligheid des
harten . Kieschheid van smaak en teergevoeligheid van hart zijn twee
eigeuschappen die men al to vaak bij de vrouwen der 178 eeuw to
vergeefs zal zoekeii . Men vindt zoo menigen repel bij Cats, Huygens
eu Hooft (dock alleen in diens Warenar), welken men thans niet gaarne
zou voorlezen in het bijzijn van fatsoenlijke vrouwen. Als men zulke
regels viudt bij de meest beschaafde schrijvers dier eeuw, die daarenboven voornamelijk schreven voor vrouweu, dan mag men veilig daaruit
besluiten dat het oor der beschaafde vrouweu van dien tijd niet al to
liclit werd gekwetst. Dikwijls is beweerd dat dit gebrek aan kieschheid
meer schijnbaar dan wezenlijk was, omdat dit vooruamelijk voortsproot
nit ecu gebruik van woorden welke ons wel onkiesch toekliukeu, maar
zulks niet deden aan ooze voorouders, oindat die woorden eigeulijk op
zich zelf uiets onkiesch inhouden, maar alleen een afdruk van gemeenheid hebben gekregen door het langdurig uitsluitend gebruik dat de
laagste volksklasse er van maakte . Bestond die onkieschheid alleen in
lief gebruik van zulke woorden, ik zoude mij geheel en al met deze
opvattiug kunnen vereenigen .
Ik zou mij haasten den blaam van
onkieschheid of to wisschen van een geslacht dat ik zoo hoogelijk vereer .
Doch de onkieschheid waaraan de schrijvers van de eeuw waarover wij
spreken zich schuldig maakten lijkt ons toe er vaak een to wezen, die
zonder iioodzaak van diugeu spreekt en op voorwerpen wijst, waarvan
de goede smaak gebiedt dat gezwegen worde .
1) Dit Btuk werd geschreven in 1858 . T. N. V . D. S.
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Met bet gebrek aan kieschheid gaat gewoonlijk gepaard bet Bemis aan
teergevoeligheid . In de 17e eeuw leden dan ook ooze meeste vrouwen
aan dat gebrek . Waar wij de weduwe van den grijzen advokaat tot grins
Maurits hooren zeggen : Miju zoon is schuldig, maar mijn man was
onschuldig, - waar wij een Maria van Reigersbergh hooren uitroepen
Zoo mijn man schuldig is, laten zij hem dan ook den kop afhakken !
Zie, daar bewouder ik voorzeker de meer dan romeinsehe fierheid dier
woorden, maar ik aarzel of eene recht teergevoelige vrouw, bij wie bet
hart even luid als bet verstand spreekt, ze wel zou hebben gesproken .
Ik neig er toe om bet to ontkenuen, wanneer ik de brieven lees door
de vrouwen van dien tijd geschreven . Zij ziju meest altijd vol verstand,
godsvrucbt en koenheid, maar de taal der smeltende teederhcid mist
men er in.
Wanneer men nu bij dit alles nog eerie zekere stijfheid voegt in
den omgang, een gevolg van een to schaarsch verkeer met vreemden,
zal men zich eene voorstelling kunnen maken van eeue vrouw nit
den nederlaudschen beschaafden stand in den tijd van onze hoogste
glorie . Zoo althans vertoout zich baar beeld voor miju oog . Voor zulke
vrouwen nu zong Hooft zijne minneliederen . Slecbts door die vrouwen to kennen is bet mogelijk zijue gedichteu op den waren prijs
to stellen .
P . C . Hooft was gesproten nit een dier patricische families, welke
bij ons, flog nicer dan de eigeiilijk gezegde adel, steeds aan bet hoofd
van de besehaving en de welvaart hebben gestaan . Wij mogen bet eene
bizonder guustige lotsbeschikking voor onze letterkunde noemen, dat
een van hare eerste beoefenaars heeft behoord tot den hoogsten stand van
ons yolk . Want ouze letterkunde, spruit en kweekeling van onzen
uijveren burgerstand, heeft ten alien tijde wel vele der deugden van
dien stand bezeten, maar is toch ook dikwijls behept geweest met zijn
minder goede eigenaardigheden . Al to vaak werd zij gehuld in den
nevel van een bekrompen en kleinsteedschen geest, maar al to dikwijls
onzen burgerstand eigen . Doorgaans waren er mannen nit den hoogeren
stand iioodig om dien nevel to verdrijveu en daarvan was Hooft er een
in de 17° eeuw, gelijk de van Haren's in de 18' eeuw .
Wij zeiden zooeven dat men de minnedichten van Hooft alleen begrijpeu leert door de kennis van de vrouwen, voor wie hij ze gezongen
heeft . De vrouw toch moet als bet ware in bet minuelied leveu . Het
ideaal der vrouw moet den dichter voor oogen zweven en dit ideaal
sehept hij zich nit de vrouwen, met wie hij omgaat . In bet minnelied
beoogt de dicliter alleen het vrouwelijk hart to streeleu, maar toch
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gebeurt meestal bet omgekeerde. Het is toch juist bet mannelijk hart
dat in die liederen meest behagen schept . Ik althans heb nooit eene
vrouw ontmoet, die volgeus haar zeggen tenminste, behagen schiep in
het minnelied . En geen wonder . Want niet de vrouw, maar de man
vindt zijn hart terug in het minnelied . Al het weelderig-zoete dat de
liefde hem eens deed smaken, wordt daarin voor zijne verbeeldiiig teruggeroepen. Daarenboven heeft de man over bet algemeen meer op met
de zachtere poezie dan de vrouw . Het kunstgevoel, eene spruit van
den schoouheidszin, hangt nauw samen met de geslachtsdrift en deze
doet ons joist datgene het meest beminnen, wat aan onze eigen sekse
het minst eigen is . Doch zij bet ook dat bijna alleen de manuen
minneliedereu met genoegen lezen, de dichter die ze maakte zong ze
voor vrouwen en haar beeld vindt men in de miuneliederen terug .
Leest men nu de liederen van Hooft nit dit oogpunt, dan moet men
aan de vrouwen voor wie hij zong een hooge trap van beschaving toekennen. Alles wat hij zegt is geestig, welluidend, schilderachtig en
tevens vol wijsgeerigen zin . Ook waar hij alleen schijnt to spelen, blijft
hij altijd de denker . Zijn woorden mogen als vlinders been zweven over
bet bloemperk, iedere regel bevat toch een gedachte . Daarbij is Hooft
in zijne miuneliederen altijd kiesch van uitdrukking . De liefde welke
in die gedichten spreekt is altijd verstandig, altijd rein . Steeds stelt
zij de inwendige deugden der geliefden op hooger prijs dan hare uiterlijke schoonheden . Zij heeft daardoor echter to weinig gloed, ja! zij
is nog geen hartstocht geworden . Steeds galant, steeds vol duizend
complimenten spreekt de dichter altijd bevallig, als beyond hij zich in
een hofsalet. Maar zelden of noon hooren wij van hem woorden, ontweld
nit een bor8t, badende in minneweelde, woorden, geemeed in den gloed
van den hartstocht, woorden die een deel van den men8ch zelven zjn .
Waar hij juicht, hoort men in dat juichen de vreugdekreten niet eeuer
ziel, die de voor haar bestemde, in bet rijk der idealeu zoolang vruchteloos gezochte wederhelft, eindelijk omarmeu mag ; waar hij schreit,
hebben zijue tranen niets van die zoete dauwdroppen, waarin zich bet
morgenrood der eerste liefde mag spiegelen . Zijne zuchten, en hij slaakt
er vele in zijn gedichten, zijn niet de zuchteu van een wanhopigen
minnaar, weeklagende over de ontzetteude door geen wereld aan to vullen
leegte in ziju gemoed, door een onbevredigdeu hartstocht steeds gegraven
in de borst van ziju slachtoffers ; zijne kussen, zij gloeien niet ; zijne
omhelzingen, zij klemmen niet . Het vuur van den hartstocht is niet
ontstoken in zijn hart . Hetgeen hij ons schoons zegt ontspringt minder
nit de levende bronwel van zijn hart dan nit hetgeen eene beschaafde
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opvoeding hem geleerd heeft . \Vat men in deze hier to kort komt,
viudt men volop in Bredero . ')

II
De Gijsbrecht van Vondel en de rei :
JVaar werd oprechter trouw .
In een der brieven van Van Baerle viudt men een uitvoerig verslag
van de geestdrift, welke de Amsterdammers en voornamelijk de geleerde
wereld to dier plaatse aangreep bij de eerste opvoering van het treurspel
Aran en Titus van Jan Vos . Hoor wat hij to dien opzichte schreef
aan zijn vriend 0 . Huygens . "Het stuk is berhaalde malen opgevoerd
"en nog altijd blijft de loop er heen dezelfde . Zevenmalen ben ik er
nreeds naar toegegaau, ofschoon ik anders aan de eerste opvoering van
"een stuk reeds genoeg heb . Hooft, die het stuk op mijn raad ook is
' gaan bijwonen, was stom van bewondering . Van den Burch kon bij
ode opvoering geen woorden vinden om zijne verbazing nit to drukken .
&Voudel, die er mede tegenwoordig was, legde de getuigenis of dat het
"Stuk het bewijs leverde van een meer dan menschelijk genie . Met de
,,verzen, waarin het treurspel geschreven is, kunnen alleen die van
,,Huygens, Hooft en Vondel wedijvereu . Al wat de dichter zijne helden
"in den mood legt is kernachtig, verstandig en gepast . Geheel de
floudheid kan Been tragischer stuk aauwijzen dan dit ."
Dezelfde Van Baerle bewaart echter het stilzwijgen over de in September 1637 plaats gehad hebbende eerste opvoering van de Gyebrecht
van Amstel, niettegenstaaude hij, gelijk nit sommige zijner brieven blijkt,
het najaar van 1637 to Amsterdam heeft doorgebracht . Trouwens als
hoogleeraar aan het Athenaeum moest hij in dien tijd daar zijn . Dit
stilzwijgen is to merkwaardiger omdat de uieuwe schouwburg werd ingewijd met de opvoering van de Gijebrecht . Het schijnt dus dat het
tneesterstuk van Vondel aauvankelijk niet zulk een grooten indruk heeft
gemaakt en dat het althans daariu de vlag moest strijken voor de Aran
en .
Tins Ook in lateren tijd bleef dit treurspel in populariteit wedijveren met de GUsbrechl. Tot in het middeu der vorige eeuw werden
beide stukken, ieder ten minste eenmaal in het jaar, opgevoerd, de
G~ebrecht op 31 December en de Aran en Titus in de kermisweek .
4) Dit fragment is, jamnmer genoeg, onafgewerkt gebleken . Toch leek het one en de
redactie de moeite waard het hier op to nemen . T . N . V. D. S .
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Than ,,; echter is bet laatste stuk geheel vergeten . De G jebreclat daarentegen wordt, gclijk bekend is, no; jaarlijks opgevoerd, en ook die
Nederlanders welke bet treurspel zelf niet kenneii, zijn toch voor bet
meest bekend met de heerlijke reien, die er bet voornaamste sieraad
van uitmakeu .
Leder Nederlauder kent de schoone rei nit dit treurspel, aanvangende
met de klare, roerende woorden
JVaar word oprecl ter trouro
Dan tusscleeu man en vrouw
Ter wereld ooit gevonden?

Laat ik bij dit juweel in ooze poezie eenige oogenblikken stilstaan .
:Eene der meest opmerkingswaardige eigenschappen van Voudel is de
wonderlijke mengeling van scheppend genie en zucht tot navolging, in
al zijn gedichten to bespeuren . Zijne zucht oni groote meesters na to
volgen is zoo sterk, dat ik nauwelijks eenig gedicht van hem ken,
waarvan men bet model niet bij eeueu anderen schrijver of dichter kan
vinden . A1aar bij die navolgingen blijft hij zoo oorspronkelijk dat hij
steeds een geheel nieuwen geest en wezen aan bet oude weet to geven .
Ook in deze rei heeft hij een model voor oogen gehad, namelijk bet
Hooglied van Salomo en wel bet 8e hoofdstuk, vers 5-7 . Wij lezen daar :
Daar heeft zij die a gebaard heeft a met smart voorfgebracht . let mij
ale een zegel op uw hart, ale een zegel op uwen arm. leant de liefde i8
clerk ale de dood . Ilaar ijver ie hard ale het paf. Hare Men zyu
vurige kolen, vlammen dee Ileeren . Vele wateren zouden deze liefde niet
kunnen uitblueechen, ja! de rioieren zouden haar niel verdrinken . Al qaf
iemand at het good van zyn huie voor deze liefde, men zoude hem ten
eevenmale verachten .

Men zal erkeunen dat Voudel in ziju gedicht de schoonste uitdrukkingen aan dit fragment heeft ontleend . Alaar terwijl in bet Hooglied
de parels als bet ware zonder orde worden tentoongesteld, heeft Voudel
ze zoodanig geplaatst, dat zij daardoor eene uieuwe schoonheid erlangden .
Zelfs heeft Voudel al die uitdrukkingen schooner gemaakt . Salomo zegt
dat de liefde sterk is als de dood, Voudel, dat zij sterker is dan de
dood . Salomo zegt dat de wateren deze liefde niet kunnen uitblusschen,
Vondel : geeu water bluscht dit vuur . Salomo noemt de liefde : vlammen
des Ileeren, vurige kolen, Vondel, bet edelste vuur dat de natuur ter
wereld heeft ontstoken. Zoo heeft Voudel iedere uitdrukking, die hij
aan bet oorspronkelijke heeft ontleend, sterker en schooner gemaakt .
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MIaar welke is nu de liefde die Vondel beschrijft? Is bet de hartstochtelijke, jeugdige liefde? Is bet do liefde, geboren nit hot schoonheidsgevoel der Grieken? Is bet de romantische liefde der middelceuwen?
Neen ! Het is de liefde, van de meest praktische, ik zou bijna zeggen,
van de meest prozaische wijze beschouwd . De huwelijkstrouw die Vondel
bezingt is het gevolg en het loon van bet samenwonen, het sainenleven,
het deelen in dezelfde smart en vreugde, bet ontzeggeu van alle verboden genoegens der liefde buiten bet huwelijk, de geworden overeenstemming der beide karakters . Op dezen realistischen grondslag bouwt,
volgens Vondel, de liefde een tempel die sterker is dan het wooden van
het noodlot. Uit dezen allergewoonsten groiid laat hij eene liefde ontspruiten, die sterker is dan dood en graf en die alleen voor de liefde
Gods onderdoet .
In deze opvatting is Vondel gewis natioualer dan eenig ander dichter .
De liefde door Hooft bezongen, kan men zich zonder schoonheid niet
denken ; in de gedichten van Cats heeft de liefde incest eeu ziunelijk
karakter. De liefde bij Bellamy is sentimenteel en in die gedichten,
welke vrij zijn van die ziekelijke klcur, huldigt hij altijd boden alles
de vurige, de jeugdige liefde . 13ilderdijk eindelijk munt dan bet ineest
in zijne beschrijvingen van de liefde uit als hij haar afschildert van hare
dierlijke zijde . Afisschien kan alleen Onno Zwier van llaren in dit
opzicht met Vondel wedijveren . Iminers is zijne Roseinond, die rustig
gaat slapen, terwijl haar aangebeden man zich door doodsgevaren ziet
omringd . ja, zich reeds, schoon haar onbekend, opgeoterd heeft voor
liet welzijn des vaderlaiids, de meest llollandsche vrouw, die men zich
denken kan . Er ligt echter haar mijn gevoelen in deze schepping van
Van Haren iets al to koels . A1 prijst onze rede ook de vrouw, die ter
wille van haar plicht als moeder alle weekelijk gevoel ter zijde zet, wij
hadden haar toch gaarne wat minder kalm zien slapen . Daareuboven kan
ik het Van Haren nooit vergeven dat hij dan reeds bet gordijn laat
vallen . Hoe gaarne zoude ik van zijn peiiseel dat in getrouwheid wedijvert met dat van Don of Hobbema, eeu tafereel gezien hebben, waariu
aan die koene en toch zoo iunig liefhebbende vrouw bet doodsbericht
van haar man word gehracht! Vondel, al had hij misschien minder
kennis en minder wijsgeerig verstand dan Van Haren had toch to veel
gevoel om niet to beseffen dat alleen een tragisch einde de sympathie
des lezers kan verwekken . Hot is eeu opinerkelijk feit, eene wonderlijke eigenschap der menschelijke natuur, dat een einde, waarbij wij
tranen moeten storten in den regel ons sehoonheidsgevoel meer streelt
dan een slot dat vroolijkheid verwekt of zelfs maar ons met rust laat .
11
vi
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Deze eenvoudige waarheid . door de verzeninakers van het minste kaliber
meestal in acht genotneu, is to vaak door groote dichters tot groot nadeel van hunue populariteit, veronachtzaamd . Er op nit om uooit op
eene battale wijze hun Joel to bereiken, missen zij dit vaak geheel en al .
Vondel heeft door een eenvoudig middel aau ziju gediclit dit sieraad
weten to geven . Aan het slot van dit kleine gedicht (want de twee
laatste coupletten kunuen sleclits beschouwd worden als de koorde waardoor dit dichtstukje aan ]let treurspel is vastgekuoopt) krijgen de denkbeelden des dichters plotseling eene ttngische wending . Nadat hij de
huwelijksliefde heeft afgeschilderd als sterker clan graf en dood, als nog
blijvende bestaan, terwijl de sterkst gebouwde muren in puin storten,
tnaakt hij de kracht der huwelijksliefde aauschouwelijk in een roerend
beeld . Ecn tortelduif zit to treuren op den dorren rank van eenen
boom, die van den wortel tot aau den top geheel opgedroogd is . Levenslang jammert zij om bet geniis van den beminde, die weggescheurd is
van hare zijde . Alles in dit beeld stetnt tot treurigheid . 1)e treurende
tortel, de verdorde boom duiden zij niet den diepsten rouw aan, lien
men zich denken kan? is die uitgedroogde boom niet ]let ware beeld
van het levee der vrouw, die hareu echtgenoot heeft verloren? Hoe
treurig en slepend komt in de gebroken maat dat haar levee lang achteraan! De diepte der smart en de aanhoudendheid van den rouw, hoe
treffend worden zij in die drie woordeu a1'getnaald ?
Een der schoonste sieraden van dit dichtstuk is het volstrekt gemis
van alle overbodige sieraden . Allen is er even eenvoudig en juist uitgedrukt . Geen eakel woord dat aileeu is gebezigd otu den fraaien klank,
geen eukel woord, waariu men den miusten zweem van gezwollenheid
kan ontdekken . Deze eenvoudigheid van Voudel schijut tegenwoordig
bijua eene onmogelijkheid geworden t) . Het valt toch niet to ontkenneu
dat de orgeltoou, then Bilderdijk en anderen vGcir hem aan onze poezie
heeft opgedrongen, hare vatbaarheid voor eenvoud heeft benadeeld .

Letterknndige opinerkingen . 2 )

1.
Barlaeim .

lk ben bezig met eene vertaling van de latijusche brieven van Bar') Dit stuk is van 1862 . Het schijnt mij toe, dat de schrijver bier zijn tijd vooruit is .
T. NT . v. d . S .
s)

1k nam alien nit de brieven van v . H . aan mij .

T. N. v. d . S .
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laeus . Miju doel is eukele er van, als die aan Cats, Hooft en Huygens,
met ophelderende noten uit to geven 1 ) . 1k zou Van l3aerle daardoor
een weinig trachten to rehabiliteeren .
Niemand die meer dan hij geleden heeft door de partijdigheid
(onbekeudheid) vau sominige onzer tijdgenooten . Hofdijk noeint hem
een halven heiden, professor Geel haalt zijn brieven aan als afsclirikwekkende voorbeelden van een gezocliten stijl . Busken fluet heeft Geel
later iiagepraat . De niet genoemde schrijver van cen aardig stukje over
]let Muiderslot sehetst hem als een toonbeeld van lafhartigheid, dock
al die verwijten zijn onverdieud . Er komen onder zijne brieven gewis
enkele voor, b . v . die door professor Geel aangehaald, waarin hij een
to kwistig gebruik maakt van mythologische nainen en spreekwijzen ;
enkele malen is hij to heidensch in zijne uitdrukkingen, maar wie is
dit niet? Audere brieven ecliter ziju zoo echt christelijk, zoo roerend
gescbreven, dat zij als voorbeelden van gemoedelijken stijl kunnen
gelden . Zoo is zijn brief aan Huygens, bij den dood van diens vrouw,
een meesterstuk . Zijne inzichten over het eeuwige levee worden daarin
zoo schoon en fielder ontwikkeld, dat zij voorzeker nog een ieder
zullen treffen .
Ziju leven zou een geschikt ouderwerp ziju voor eene letterkundige
novelle . Ilet brengt ons in aauraking met de grootste manners van ziju
tijd en is op zich zelf een tragedie . Vervolgd om den wille van den
godsdienst, aangetast door eene pijnilijke kraukheid, verviel hij tot eene
diepe melaucholie. Een zelfinoord maakte ecu einde aan zijn leven,
naar men zegt, ter oorzake van eene ongelukkige liefde voor Tesselscliade .
Een man, die nit godsdienstige overtuiging zijne betrekking opgaf en
toen ging studeeren in de medicijuen, die vervolgeus het grootste sieraad
werd van de Tllustreschool to Amsterdam ; die eene briefwisseling onderhield met Hugo de Groot, Oxeustiern, Richelieu, Bernard van Saksen
en Wiseman, zulk een man verdient wel een weinig achting en moest
tenminste to groot zijn om door menschen als Hofdijk en Busken Huet
aan de kaak to worden gesteld, zonder dat zij hen kennen.
II
Ca1B .

Cats ua to volgen is eene loutere onmogelijkheid . Wie kan zijne
kennis evenaren, die alle kennis wist?
Men heeft Tollens wel eens bij Cats vergeleken, omdat beiden volks1)

Fraginenteu hiervan gebruikte ik bladz. 159 hiervoor en T. en L ., V, 104 .
T. N . v . d . S.
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dichters waren, maar dit is ook bet eenige punt, waarin zij overeenkomst hebben . Cats is een zee van wereld- en menschenkennis, eene
zee, waarin de Leviathan, zoowel als ]let kleinste vischje leeft ; een zee,
die den grooten driemaster, zoowel als het visscherspinkje draagt en
Tollens een hollandsch beekje, waarin de zoo ineestal helder spiegelt ell
dat zelden beroerd wordt door hevige stormen .
l1I

l;ilderdijk.
Ik ben hier in keunis geraakt met een ouden vriend van Bilderdijk .
Deze vertelde mij dat Bilderdijk in den huiselijken kring een aangenaam
man was, dat hij daar Diets van dat pedante en onaangename had, hetwelk al to zeer in zijue geschriften is to vinden .
Het is een mooie trek van Bilderdijk dat hij in de massa zijner verzen
slechts een enkele maal en dan nog in zeer bedekte termeu zich heeft
beklaagd over de ontrouw zijner eerste vrouw . l.loeveel beter is hij hierin
dan Byron, die zeker wcl in hoiiderd verzen zijn gal over de eons aangeheden vrouw heeft uitgestort . Het is aardig dat doze twee dicliters
zoo veel trekken en bizonderheden gemeeu hadden . Beideu waren mank,
beiden leden door de ontrouw eener vrouw, beiden wareu balliugen,
beiden hebben den ondergang der eerste wereld bezon en, beideu hebben
in hunne zangen dat gillen der vertwijfeliug doen hooren, hetwelk in
geeu der nieuwe dichters nog had geklonken . Gelijk Byron in Scott,
zoo had Bilderdijk in Feith een gelukkiger mededinger, die al bet
genot van een vreedzamen roem kon inzwelgeu, terwijl zij dies roein
op een pad, bezaaid met doornen en distelen, inoesten nazitteu .
Wie was grooter? Europa zegt Byron, maar Europa kent Bilderdijk
Diet . Mijn oordeel over den grooten Hollander is dat hij noch in bet
treurspel , noch in bet heldendicht gelijk is to stellen met de eerste
dichters der andere natien, maar dat hij in bet leerdicht hen alleu
overtreft . Het is ook juist in bet lierische leerdicht dat onze natie
behoort nit to munteu . Lnmers houdt ons yolk alleen van die gedichten,
waaruit bet leeren kan . 1-let houdt wel van bet schoone maar bet wil
het dienstbaar gemaakt hebben aan bet nuttige . De geest van het
nederlandsche yolk is praktisch bespiegelend . Beschouw dit Diet als
eene coutradictio in terminis . Want bespiegeling en werkzaamheid kunuen
gepaard gaan . De geschiedenis onzer letterkunde bewijst deze stelliug .
Wie zijn ooze drie door bet yolk meest geliefde dichters geweest? Cats,
Feith en Tollens. Alle dric leerdichters . De treurspelen van Yondel
ziju ook niet veel anders dan leerdichten in een dramatischen vorm .
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De heldendichten der Van Haren's ziju ook leerdiehten . Onze poezie
moet dus bespiegelend zijn, wil zij vat krijgen op het yolk . Het talent
van Beets en van Van Lenuep mope de legende en verhaalmanie een
korten poos bij ons in zwang hebben gebracht, die manie was voorbij .
gaande. Ons yolk zal, wat men ook doe, slechts houden van bespiegeleiide poezie . Alle volken doen dat die aan hot vlakke strand der
zee wonen, wear geen hooge bergen en dichte wouden het eentonige
van het eeuwige watergezicht afbreken . Ilet zachte golfgeklots wekt
mijmering op en het zoude verwijfd maken als de winzucht den meusch
niet dreef, om in plaats van zich to vergenoegen die zee aan to staren,
zich to wagen op dat gevaa .rlijke element . De Hollander is nit zijn aard
bang to land, maar moedig op zee, doch doze opmerking is reeds to
vinden in Stijl's opkomst der Nederlanden .
Bilderdijk stond in 1806 op zijn hoogste standpunt . Hij had toen
veel geleden en ]let lijden maakte van ecn letterkuudige en taalgelcerde
voor eeii korten tijd een waarachtig dichter . Het stuk van Gorter over
Bilderdijk is heel mooi geschreven . Alleen zou men het een en ander
kunnen inbrengeu tegen hetgeen de schrijver zegt van Bilderdijk's tweede
huwelijk . Uit onderscheideue zijner verzen blijkt dat hij in 1796 flog
niet aan het sluiten van een nieuw huwelijk dacht . Hij wilde toen
naar West-lndie . Dit is zeker, dat hoe schuldig Bilderdijk ook naar
Gorter's stuk moge zijn, hij tech een veel interessanter persoon wordt
dau naar 1)a Costa's uitgebreide levensbeschrijving . Een streng godsdieustig en zedelijk man als Da Costa, die wel een hevigen strijd op
godsdienstig maar niet op zedelijk gebied heeft to voeren gehad, heeft
Bilderdijk bezwaarlijk kunnen begrijpen . De hoog zedelijke natuur van
Da Costa had Been oog voor de afdwalingen en voorstellingea van een
sukkelaar als Bilderdijk . Da Costa is een Johannes (niet naar de drie
eerste, maar naar bet 4e evangelie), ecn man, die aan den boezem van
Christus lag, zouder zwaren strijd en groote verzoekingen gekend to
hebben . Bilderdijk dearentegen was tegelijkertijd een gevallen Petrus,
eeu schuldige David en een klagende Jeremias . Bij Da Costa overal
de toon van een gemoedelijk Christen . Bij Bilderdijk, de rauwe klanken der wanhnop on godsverlatenheid, wel is wear afgewisseld door
triomfkreten over zijn geloof en kracht, maar juist door hunne uitbundigheid en overdrevenheid getuigenis geveude van eenen onnatuurlijken toestand .
Toen ik Gorter las, beviel hij mij niet al to best eu wet om reden de
Schrijver niet den geheeleu Bilderdijk keude . Bilderdijk, ja! was streng
orthodox, maar tech lag die orthodoxie slechts op de oppervlakte zijner ziel.
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De ware strijd dien hij heeft gestreden lag niet iti rechtzinuigheid tegen
vrijzinnigheid, niet in plichtgevoel tegenover zinnelijkheid, maar in
geloof tegenover ongeloof. Lees alle verzen van I)a Costa en gij vindt
er niet een, waarin hij bet geloof aan God, aan onsterfelijkheid en
deugd in bescherming ueemt ; waarschijnlijk kon hij zich niemand voorstellen, die ter goeder trouw daaraan twijfelde . Maar Bilderdijk heeft
hem gevoeld, dien twijfel, welke doordriugt tot de diepste groudslageu
der ziel . Hij heeft hem gekweekt aan zijn hart, terwijl hij de wereld
met zijn orthodoxe machtspreuken verraste . En hoe meer die twijfel in
hem opkwam, hoe korzeliger hij zich voelde . Ilij wist zich een geestverwant van bet grofste ongeloof zijner eeuw, maar hij durfde bet zich
zelven niet bekennen en dan goot hij al de fiolen van zijn toorn nit
over bet hoofd der lichtzinnigen die aan de kleine waarhedeu van de
orthodoxie twijfelden . Bilderdijk was veel meet een kind van onzen
tijd dan Da Costa . ' lk beschouw bet namelijk als een kenmerk daarvan
dat wij met inspanning van alle krachten de tabernakelen van ons
geloof zelf moeten bouwen . leder steentje, icdere pilaar nioet door
ons zelf worden aaugebracht . Onze ouders wareu gelukkiger . Het
geloof werd hun door hunne ouders als een heilig geschenk gegeven .
Ilet werd door hen zorgvuldig in een kabinet bewaard om des Zondags
en bij ziekte en sterven voor den dag to worden gehaald . Er lag zooveel goeds in dat aangeerfd, onveranderlijk geloof en houderd malen
heb ik mijne ouders dit benijd . En toch, - zoo is de mensch! zoude ik niet gaarne mijn weinigje en nog telkens verandereud geloof,
maar dat als de vrucht van eigeu zweet en tranen kan worden beschouwd, geven voor heel den rijkdom van bet ouderlijk geloof . Bilderdijk stond op geen ander staudpunt, maar bet viel hem moeielijk dit
aan zich zelf to bekennen . Ik wil in dien zin eens eene studie over
Bilderdijk opzetten en mij dunkt zijn beeld zal dan interessanter worden
dan de rechtzinnige figuur, die Da Costa ons heeft vertoond en de
vreemde gestalte die Gorter er van gemaakt heeft .
J. A. F. L.

VAN

HEECKE1tEN.

U1 .T DEN TIJ D ONZER WEI)ERGEBOORT l: :
HOOFT'S RENATSSANCE-KLOK .

1.V (Slot) .
De Richter-Filosoof heeft zich in de ~,Velzen" gezet, in de "Baeto"
gerijpt. Hij houdt zijn Spiegel de Volkeren voor, in de Ilistoriencvclus .
Xatuurlijk : er is een Wereld-Orde, in 't Groot en in 't Kleine, een
Koers, een Naald, die 't Eveuwicht wijst . \Vie dat niet vat of voelen
wit, - er is eeu Conscientie die 't roept, - een Historic die 't predikt, - en stoornis brengt, voelt stoornis weerom naar vaste Wet .
Geen Recht, - want 't Recht is een lijn, - kan worden gebogen
zonder terugslag ; - geen Vorst, die 't kroint, of 't kwetst ook Item,
en, - klein of groot, de Wereld trilt, waar 't Geweld woedt!
Vooral, als die Wereld een 8taat is!
Zijn Staats-Tdee gaf Ilooft in de ~,Baeto ." Daar bouwt hij in eigen
(Renaissauce-)stijl zijn Stam-Volk . Gcen beter Gezag, - zoo heet
het, - dan dat bet Bato-Volk sints grijze oudheid regeerde . Geen beter
ook, die de toots van de Tijd kon weerstaan, - en 't zelfde Princiep,
in kloeke Vaderlanders als Amstel belichaamd, - redde in Floris' tijden
het Laud van 't verderf .
Pat Staats-Gezag is 't v eel lioofdig-aristocratisch der Unie : de Ridders
eu Steden als Souvereine Regeering. Eeu Floris durfde 't miskennen,
een Velzen 't misleiden ; - beiden laadden op hun schuldig hoofd de
Gerechtige Straf !
De "Baeto-Velzen" praeludeert het Zangspel der Histories . Er is een
Ideate Vrede-Staat . Een Machtige Koning verkracht het Recht . Ifet
Bato-Volk wordt vertrapt . Maar als het ()pspriugt, dan schokt Euroop',
dan roeren de volken, en golven de massaas : 't is Oorlog! - de Vrede
is weg ; de Gouden Eeuw is voorbij ! . . . .
Wet waar' berusting beter ! Niets beurt er to vergeefs ! 1) Ook tegeuspoed brengt heeling! ') Veel rain geschiedt er kwaads! ') - Maar juist
1)

Motieven nit de ,Velzen ."

(Monoloog van de ,Vecht" en Slotkoor.)
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daarom : al wat geschiedt, heeft dieper oorzaak dah wij menschen weten .
En was 't niet goed, - voorwaar! - 't gebeurde niet!
Zoo vloeien en ebben de tijdeu ! Het Goede is morgen Kwaad ! Een
Zon pat op en onder, - een Wereld jubelt eu klaagt!
En op het Muiderslot zit de Man, die 't groote en kleine Drama
ziet spelen in Wereld en Menschettleveu ; - bij voelt zich der ballingen
Broeder, der volkeren Wijsgeer ; - de Kunstenaar grijpt naar ziju
halm ; - de Stof, be-Zield, dijt onder d' arbeid , - en Hooft geeft
Nederland zijn Groot drawatisch-epische Allegorie .
Vooral ligt dat dramatische in den strijd tussclten bet Ware en Vermeende Bato-Staats-princiep . Iinmers :
Tegenover ]let Staats-Idee der Vrijheid heeft de auteur bet ideate
Konings-Gezag, reeds in de ~,13aeto" gevestigd, - met krachtig Bewustzijn geadeld . Groot is de liefde van Vorst Filips voor ziju erfland,
en sterk zijn bezorgdheid voor wat de toekomst zal brengeu , als na ziju
afreis 't geloofsverschil liet Volk zal verdeelen, 't Gezag ondermijnen,
en Vrede en Welvaart zal bannen
&Met tragen tred, en nit hood slechts, verlaat ik deez' landen, en ,,
"neem ik de reis aan naar Spanje . Doch daar vereischt ]let bewind,""
//zoo lang van mijn bijzijn verstokeu, hot oog en het toezicht des,,
'Konings . Dan : grooten dank breug ik U voor Uw inildheid in,,
""'t losses der lasten, en 't leenen der diensten . Ai, wit - ik smeek"
,,]let U - dezelf(le liefde betoonen aan 's Keizers dochter, mijil zuster! ,,
"Maar erustig bovenal beveel ik U bet behoeden der Heilige Kerke .,,
,/Want wit zou bij 't wijken van 't Ware Geloof de Godsdienst een last ,,
"niet alleen, maar ook 's lands rust een droeve stoornis gaan Iijden!""
"Ziet slechts den nabuur, en proeft, wat d' ervaring ons leert!" 1 )
Eli blijft item de toestand van 't erfland een reden van diepe bekontm'ring, - even onverminderd ook toout ziclt zijn ijver voor 't geen
hij in 't leven voor 't lloogst houdt
"floe treft mij," - luidt 's Konings woord in Egmonds lastbrief
uit Spanje, - ','t verloop van 't Ware Geloof, en 't groeieu der,
Aettersche sekten . Zie : boveu alle menschlijke plichteu staat ieder den
ffzorg voor den Godsdienst ! - hoeveel niet to meer bij mij, den,/
"Koning, den Hoeder der Volken! floor : gaarne zou 'k zelf,-zoo'k,,
""honderdduizend levees had to verliezen, - mij vrijwillig, voetstoots,"
1 ) Ned. Hist. I, p . 24. Afscheidsrede des Konings in de Staten-Vergadering to Gent.
Tyrannen-motief tegenover Hooft's wettig Staats-Idee : de Souvereine Staten!

Uit den tijd onzer wedergeboorte : Hooft's Renaissance-Klok .

1 69

i,evenveel malen den dood doen, alvorens de minste wending tot d' of-#
eoval der Leere to dulden . - Sla dan de hander ineen en versterk uw,,
,'geled'rett ! Roep in uw Staten-Raad de Bisschoppen, wijs en goed !,,
,,En voegt daarbij de Godgeleerden, en Manuen van Rede en Ervaring,,,
ten al degeen wien de Godsdienst het dierste mag zijn ! Beraamt U"
,,de midd'len tot leidittg en stichting van 't yolk, het hoeden der,
""menigt', 't weerhouden van afval ; - en hoe het schoolonderwijs, tot ,
"behouduis der jeugd, het best mag worden geregeld ; - hoe zij die,,
""dolen weer op den Weg der Waarheid worden gebracht! - Eno
""neen, -- geenszins ]let vervolgen gestaakt! Flauwheid in ijver heeftn
t,altijd ]let land geschaad, den Heere vertoornd !" Veel liever de,,
,/straflen inet strengheid verscherpt of vermeerderd! Want : met het""
e,voorbeeld wordeu niet enkel die voorgaan, gestraft," - maar wordt ,,
"ook 't vermetel volgen gestuit! Ell worden zoo, met den boom, niet ,,
,ode wortels gerooid ?" ')
In 's Konings woorden liggen Bato-utotieven . Eenlieid van godsdienst
geeft kracht en klem ; een krachtig bewind alliitt waarborgt orde en
rust . Vanwaar dan 't motief van den opstandP Waarvoor zou hier bet
scheppen van een nieuweit 13ato-staat dienen? \Vat voor een vermetelheid
inoet het niet zijn, dit Staatsverband op to losseu ? Wat inoet men niet
zeggen van een Vazal, die aanvangt op 't Wak,,,, stuk to peinzenP Ell
flat, waar zijn Koning, tot dieper duorvoerin ; der Staats-Idee, zich op
de trouw van then Leenmau ]let tneeste verlaat? Wat dau?
Boor! ~, Ziet gij, Orauje, niet ]let gevaar, waarin zich welhaast de,,
,,Godsdienst bevindt, aan alle zijden gepra»gd door de kettersche dwalinp
,,der volken, - zoo wij niet tijdig ors toe gaan reeden tot tegenweerp',
'iOns alien tezamen reeds, kleenen en grooten, is 't waken voor 't zui
ever Geloof wel bevolen, - doch beter hehaagt me, in 't dringen der,,
fiuooden, het stijver sterken van 't Kerkelijk Toezicht, opdat degenen,"
""aan wieu het voornamelijk toekoint, zich ouverdeeld wijden mogen aan~,
~~'t hoeden der dolende kudden . En zie : Ziju Heiligheid bood mij Zijn
#Geestlijken arm tot steun ! Nu grocit mijn begeerte, dat deze handel den,
"laude tot zegen mag zijn ! Daarom, Oranje, van wien zoo veel afhangt in ,,
1) Ned . Iiist . II, 51 . 's Konings woorden aan den Raad v . State. Tyrannen-motief tegenover de wettige Souvereiuiteit, hier geconcentreerd in den Staatsraad . Let op deze concentratie! De Staatsraad moet hier de rationale (zie p . 173) Vorsten-Read zijn, tot Zijn
voorlichting van oudsher (!) ingesteld . Na stoat de Koning reeds tegenover Zijn Raad! Dit
om 't dramatisch effect . - Men bedenke, dat hier de Read nationaal moet zijn, om de
tegenstelling. De grief was juist, dat hij het .niet genoeg was!
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""dezen, - gij, Prins, wien 't een lust is met liefde en trouw mij to""
""dienen, - ik richt tot Uw Wijsheid mijn last en verzoek, miju"
,,streven naar al Uw krachten to steunen . En 'k zal diet twijflen aan,
#'t geen ik van U verhoop !" 1 )
Tevergeefs . De afval wint. Nog eenmaal, als aan de Landvoogdes,
tot aan den rand van den afgroud gedreven, de vaste bodem ontziukt, zoekt zij met ernstig vermanende woorden aan hem en de zijden den
steun, die noch Oranje, noch d' Adel van 't Oude-Verband het TyraunenGezag meer kan geven
,,Waar put ik de kracht, miju Getrouwen," - luidt hopeloos
't woord van de Landsvrouw, - "om miju ontroering to helen, wen ,,
"tnij, die 't Land als ingeboren Bewiuds-Vrouw zoo lief heb , - bij,,
#'t schouwen van de gesteldheid der Staten, het harte krimpt vans,
"eindeloos wee? [let Recht gekrenkt, de Midd'Ien verbruikt, zic,,
,''k echter, helaas! bet meest noch red'loos, de zaak van den Gods
""dienst bij 't duchtig grocien van 't bijgeloof . Voorwaar, wel hoogelijk,,
"dank ik Uw liefde, en ijver, en trouw, die U dreven, aan mij de,,
,,diept' dier ellenden to wijzen, waar 't zwijgen den loop van 't doodlijk"kettersche vuur zou bevord'ren . Ja, de onbewimpelde waarheid, hoe',
,hard ook voor 't oor, is trouwer in 't dienen dan die zich met zoet-"
,,heid van reden verbloemt . 11Taar Gij, die dus uw trouw en uw ijver,,
,,betoont, - o, schenk mij nevens uw Liefde, - uw Wijsheid en ,,
# Zorg in 't vorschen en volgen der wegen, die leiden mogen tot de"
,,Redding van 't Land nit den uitersten nood !" 2 )
Weifelt de weegschaal van 't Wereld-gericht nog in 't wijzen van
't Lot? Waagt de auteur niet vermetel zijn Vorsten-Spiegel aan 't vonnis der volken?
Op, Koning, Telg nit bet roemruchtige Habsburgsche huis, wat
mart gij ? Tuchtig den aartsverrader ! slinger Uw bliksems naar de muitende, godlooze bent!
En op ziju hoogen zetel zit in Raadskring de Machtige Koning, en
peinst . . . . Dan drijft de auteur in breede argumentatie, van heinde
en veer, van alle zijden de Bato-motieven bijeen tot 't Koninklijk
Rechts-Oordeel !
') Ned . Hist. I, 33 . Woorden des Konings aan Oranje . Tyrannen-motief tegenover
den wares Bato-Vorst. Hier is dus het Wettig Gezag belichaamd in den Volks-verlossenden
Bato zelf I
') Ned. Hist. II, 49. Tyrannen-motief. Woorden der Landvoogdes .
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"`Vaartoe, o Koning," drijft Alva, - ~,gaf God millioeneu van"
#menschen in gene Vorst-lijke hand, dan dat met to grooter Majesteit"
nhij zijn recht spreek' over de volken? Ai, wend eens uw oogen naar""
,,'t erfdeel in 't Noorden : hoe 't slaken der heerlijke banden de lauden"
,/verwoest en de Majesteit krenkt! Nooit zal bet God lijden, dat zij"
"die op aarde Ziju plaats bekleeden, die plaats voor Item kwalijk"
,,bewaren! En slecht zorgt een Steevoogd, die ketters en muiters"
"spaart! Is Neerland niet schuldig door 't sameuscholen en 't schen
,den der kerken? Ku zoudt gij dan, Koning, dat groffe vergrijp't
"tegen God en 't Gezag nog gaan schoonen?"
,/Maar met bet belang van den Godsdienst roept 't Staatsbelaug!"
"Zie - als de muiters, nog oubekeud en in twijfel met wat op hull,,
,,gruw'len de Koning als doemstraf zal vellen, - it>7 reeds zich in"
#eerbied voor Parma, ontzag voor den Koning en vrees voor de God
,,heid verkortten, - wat zal men niet wagen, bedektelijk brouwen,"
not laffelijk laten, waar 't sloeren der straf hun vermetelheid stijven moet!""
#Richt hooger uw blik ! Op 't toppunt van roem achtten zij steeds"
"te staan, die met bet verov'ren van Rijken, den kring hunner Lauds-"
""macht verwijdden ! Veel nauwer dan 't wiicueit weegt dan het be
"houdeu van 't geen men van voorzaten erft ! Maar wat clan to zeggen"
,,van iemand, die 't vaderlijk erf(leel, tot schande zijns naams, met,,
""rottende leden zijn kroost laat? En dat, waar een ieder zijn huffs"
,,dieiit? WTaar zelfs de heid'nen bet doen? Past daar dit verzuim aan ,,
"een Vorst?"
"Geloof niet, o Koning, aan 't keeren der Orde, die 't straf ;u""
,,ounoodig zou maken! Men heeft dan de voorsten gejaagd, het oproer""
"geknot? men spreekt zelfs van inkeer, - berouw? 1 ) IJdele klap!"
,,Verbeeld u : - dat honderdduizenden meusehen ; met smack in bloed en""
,,in buit ; Godlast'rend en razend als duivels ; door 't wachten op weer
"wrack vertwijf lend ; verbeeld u dan, - dat doze zich zoet en rustig gaan"
"Vlijen tot slapen, en droomen van vrede !" - Ha ! - ja, gaan leggeny,
,,dat doen ze ! Maar - met 't oor op 't rapier tegen d' aard . Luisterend,,
"loereud, waar 't ritselt . Om : met een sprong op de been en tevens,"
"hun slag to slaan!
Doch, - wacht! Suellen we toe in hun""
#eerste rust! Plukt den wortel van 't oukruid ! Gekuot ! - schiet"•
,,bet weliger spruit! Der zieken dorst wordt met een verkwikkende"
,/koeldrank gelaafd, - met 't ruimen van ad'ren en ingewand verdrijfln
')

Dit ziet op

de brieven van Margaretha aan den Koning, dat Zijn overkomet met een

leger niet meer noodig was .
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-men een brandende koorts . Baat straf hier niet meer dan vergeving?"Bedeuk dan, o Vorst, wat d' uwe en Spaujes grootheid betaamt!"
-Hoe? Froust van verdriet zich uw voorhoofd, en kwelt u de zorge
-voor uw erfland? Hoe meuig Vorst greep, verblijd, hier de kans bij-de lokken, tot breking van haudvest en zegels, maehtboeien vane
,,heeren, der voorzaten schandmerk! Scheurt die frausijiien, vrijbrieven,,
"tot scheuring, in flardeu ; doemt die waspoppen, die stokers vane
,,muitbrand, ten vuur! Dan - snel de gemeent' een sterke breidel"
,,den bek in gewrongen ! - Hun liefde? hun trouw? - WVlt liefde!
,,De landzaat heeft lief, - zoo lang het hem dunkt! . . . . Een vorst,,
aontheft eerst als 't Hem past zijn dwang !"
-De wapens zijn klaar ; de uabuur steekt 't op en ziet toe! Het"
-nut en de nood, de eer en de plicht noodzaken den boning to doen,n
"wat 't Godlijk en 't menschelijk Recht gelasten tot delging vane
,,Nederlands schuld!" ') Doch genoeg . De Geschiedenis heeft gevonuist, en zij is een filosofie,
die nit feiten bestaat ; z j is de Openbaring van een Wereld-Geest!
Veroordeeld is de Verblinde ! - wie zou het ook winnen, die tegeu
het Noodlot strijdt, - die meent een Bato to zijn, oindat hij Orde en
Rust begeert, - maar 't niet kan zijn, omdat die Orde en Rust moet
worden gekocht met verdrukkiug der Vrijheid, en verkrachting van
't Recht! Schijnbaar is hij een Bato, in waarheid is hij Tyran . Dit
is zijn vonnis : ziju l3ato-bewind is outaard in Despoten-Geweld! Want
nooit aan hem behoorde 't Gezag, - hij vergist zich ! 't Behoort aan
and'ren, aau wie 't van ouds toekwam!
Zie : -over Holland en Zeeland hebben, jaren laug, wel Graven,,
'gestaan . Afaar dit was opgedragen gezag : de Hooge Regeering zelf,,,
-al gaveu zij 't uit hun handen, - berustte bij de Steuden van,,
,,'t Land : de Ridderschap en de Steden . Dit duarde acht eeuweu,,
-door, tot wederzijdsch genoegen. Van machtsmisbruik was gees sprake!,,
,,En zou beseheiden en matig gingen de Graven to werk in 't oefneon
') Ned. Hist. IV, 152 vg. Rede van Alva in den Spaanschen Raad, verkort . In Alva,
moor dan in den Koning, zit de Tyran . Hooft houdt altijd bet Gezag hoog ; een Koning
lui.eterl maar to veel naar den Rand der Boozen . Een moot er typeeren als Booze Readsman ; dit
is bij Hooft Alva van nature : de Historie-heeft 't uitgemaakt(!) . Indien de Rede gehouden
is, dan is ze in elk geval oratorisch versierd ; de toespeling op Margaretha's brieven is
anachronistisch, en de vergadering veel vroeger gehouden . De kwestie is nog niet gebeel
nitgemaakt, wat Alva betreft . Zie over den brief der Laodvoogdes . Dr. Breen, Pieter Cornea.
Iloofl ala achrUver der Ned. Hialorien, p . 131-134 .
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.van hun Gezag, - doorgaans gesteund door wijzel Raad van Adel,
"en Burgers van 't Land, ') - dat zij uooit zonder goeddunken derv'
,,Staten, die daarop telkens werden beschreveu, - ()f oorlog of vrede ,,
"maakten, of schattingen hieven, bf andere zaken beschikten, het""
,,Algemeen Welzijn betreffend . Ook : leenden zij willig het oor aau~r
,,de weuscheu der Staten, en gaveu hun 't volste vertrouwen, en pas
"send bescheid op de zakeu die 't Laudsbelang mochteu raken . Dloest""
,,deze wijze vast satnenwerken niet tot een zeldzame zegen van Vorsten,'
,, en Volken gedijen? En was niet in elken oorlog bijkans, de zege aan""
,,ons? l3estookte de vijand, hoe maclitig ook, ooit ongestraft onze"
""grenzen? Hoe kon het ook anders! Want nergens vond men date,
'/onderling overleg, die Eendracht, die Liefde, die heerlijk bloeiende""
,,Plant!"
,,Toen kwam bet 13ocrgondische tijdvak ! De Vrijheids-lucht ging""
"/wel betrekken : ]let Graatlijk Gezag onttrok zich bijwijlen de Wettige"
ollacltt! ,Mar niettemin, - de Machtigste vorsten no-, - zelfs""
,,Karel, de Keizer, - plachteu nog altijd de Staten in hooge eere""
"te houden, otndat zij de Stenden de zuilen wisten, waarover Itun""
,,Hoogheid zich welf(le . Vandaar dan ook die telkens herhaalde wenken',
kles Keizers, die aldoor hervatte vermaning aau d' Erfprins, dat met ,,
"het wrikken (lier pijlers van Staat, het Kroon-stuk moest wank'len, ,,
'Izijn 1-loogheid zou vallen !"
"Ilelaas ! Want zwaar werd den Zoon zijn schade, - nog dieper""
""'t verderf zijner Landen! Len oorlog ontvlaint! Wat anders brengt"
""een Vorst, (lie wat zijn Meesters Wijsheid onheilzaam acht, zoekt""
,,door to drijven met de hulp van den huurliug? die waar der Inge
"boreneu Liefde bloeit, het krijgsvuur laat blaken? die 't Volks-zijn ,,
'iverstikt onder haatlijken Vreemden Dwaug?" 2)
Neen, 't geldt uiet Oranje, niet deze is een Verrader, - Filips, de Kuuiug,
viel of en werd een Tyran . 11 is 't, die 't Staatsverband, - (hij vernam
') Waarom nict! Acht eenwen voor Filips, zou stiliscert Hooft de Graven-tijd tot de
Republiek der lnie-gewesten, - was er al cen Raad van State . DatBurgera,-'Ingeborenen'
heeft de schrijver, - teekent . Immers : eeu Granvelle hoort er uiet in . Let wel : Granvelle
is anti-Oranje . -'Men horde bet oog op de Staats-Norm in dit en bet volgende vertoog .') Ned . Hist . XXVII, p. 1213/14. Vertooning van 't Recht der Hollandsche Stanteu . Over Hooft's Ideaal-Statt : bet Baeto-opstel in Taal en Lefleren V, 285-298, en in de
,Velzeo," ibid . 299 vgg . - Ilet Hooftiaausche Staats-Idee eras (daar blijft zijn Filosofie nu
buiteu, die in idles ienheid bracht) - ook de heerschende Staats-Idee van de zich vormeude
Regeuteustand. Met bet iutrekken der volksrccbten isolcerden zich de Regenten zich geheel
via 't Volk : die Volks-stenden waren, giugen Souvereia worden ; zij scleoolden zich
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trots raad en vermaan, tot zijn scha,) - waarin elk Staatslid het duurzaamst gedijt, - met wetlooze midd'len wil slaken ; Icy is 't, die de
Gouden Eeuw der Vrijheid en Orde verdrijft. En hoe kun hij bet wagen!
Onbeperkte tnachten nloeleu to gronde gaan, door , de broosheit des#
#monsclilijken aardts, die d' ongetoomde inaght al to zelden kan draaghen,#
#zonder daardoor bedorven to worden ." ') En zoo iets to bestaan bij
het eenig en eeuwige l3ato-volk! Was hij, de Koning, dan blind voor
d' Ilistorie? Had hij dan nooit geweten, r, dat d' eerste Vorsten Diets#
#zonder de Staten vcrmochten? Dat zij zelf hoegenaamd geen middelen#
,,hidden, dan die hun domeingrond hun opbracht, tot onderhoud van#
"'t llof en tot looning der ambtlijke lieden? Wist hij dan Diet, dat#
#der Staten A'faclit hun het recht gaf, die Graven, die door der boozen#
1/raid 2) den dwaalweg begingen, tot rede en plicht to brengen? En#
tot wat zij van nature nict wareu . Vaudaar die herhalingen bij den ond-Burgemeester
C . I'z . Ilooft (den vader) : , Poor m;jn adrys meene ick, dal nae de constitutie ran den
,slaet deser linden, de Arislocralycke regieringe ons nodichsle en zeeckerste is, om reel,derlye redenen ;" enz . ()Iemorien en Adviezen, blz . 23 .) Zie ook : Mem. en Adv ., blz . 62.
Ilij was zelfs tegen een nienwe Grafelijkheid : Bedeakiuge op het veranderen van de Regieringe, ofte aennetnen van een Prince," (Adv . en Mem ., b1z . 154-166, met nitvoerige argumentatie). - Vaudaar ook die Vertoouing" hierboven, van 1587, toen de,Soevereiniteit"
zich ging zetten . Barnevelt (toen Lunds •A dvocaat en Ziel van 't Bewiud) en Grotius waren
a: en . Grotius was de eerste, die 't Verledene sliliseerde in geschrifte, om 't nieuwe
H e d e n als de oude R e c h t s t o e s to n d to wettigen (hij was Jurist en Lands-Historieschrijver!) . Vandaar dat : de antiquilate rei publicae Batavae" en dat beroep op 't GrootPrivilegie (zic blz . 175, noot 2 en p . 176) bij Ilooft, en alles bij Grotiusgeboagd . Scriverius
(zic vooral Vondel op Scriverius) en Vossius volgen Grotias klaarblijkelijk . Vooral deed dig
opgeld : coastat igitur Balavos, ante Julii Caesaris tempora, et forte aliquot prius seculis
eaque loca, ut Tacit us narral
(natuurlijk !) migraue in eas, quas nunc habent seder
(Hist. IV, et do Morib. Germ.), culloribus vacua, occupantibus cessisse, aequissima naturaac lege, qua rerum sine domino jacentium domini fiunt, qui primi
e a s p o s side n t . Ert igitur hoc justissimum liberae Beipublicae initium ; q u i p p e q u a m
populns origine sua liber in libero solo constituit . (Grotius, De Antiquit.
Roil) . Batav ., Cap. II .) Van Grotius is ook dit : Graaf is niets anders dan Rechter, een
titel voor ambtlieden ; verg. Pluym-Grauf, Dijk-Graaf, etc. - Men voelt de strekking. De beele I7e eeuw wgst op Hollands aloude vrjje Graafschap. Zie Heemskerck, Batavische
Arcadia, b1z . 184, uitg. 1756 . Eveneens de 18e ; zie bij Berkhey (Nat. Hist . v. Holland,
IIie deel, le stuk, blz. 359-402), het uitvoerige vermakelijk vertoog, dat de Hollanders
nog de oude Batavieren zijn, en alleen van naam verwisseld . De leenbrief van Karel den
Eenv. aan Dirk I wordt cenvoudig eeu inbeelding van (Egmonder) monniken genoemd . En is in onze tijd onze Vad . Gesch . niet eveuzeer nog gestiliseerd in Regenten-Renaiss : stijl?
En mdenen we niet in doze eeuw heelemaal vrij to ataan? (Zie Wijnne's Geschicdenissen,
en de troosteloos ziellooze van zijn plagiatoren .)
') Ned . llist. XXIII, p . 1043 . Verg. de Mein . en Adv . van C . Pz . Hooft, b1z . 260 :
singnli decipere et decipi possunt ; nemo omnes, neminem omnes fefellerunt"
2) Eeu Vorst zelf staat to hoog! Vgl . p . 176, de noot .
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,,dat uiet alleen met vermauende woorden, inaar ook, waar misbruikn
"van macht viel to wijten, met feillijke straffen aan lijf of aan eer? 1 )n
,,Vergat hij clan ook der Staten recht, om Vorsten, die, kind zijnd' of"
"kindsch , niet konden regeeren, - met mombers to steunen? zooals men,,
,,den vijfden Willem een Ruwaart tot Voogdschap gesteld had? En,,
,,wist hij dan eind'lijk ook uiet, dat daar, waar door oukund' of"
nkindsheid of dwaasheid des Vorsten, of afziju, of wat ook, - den
'Graven-regeeriug outbrak, - dat daar de Staten zich zelven het Hoog"
,, l3ewiud konden eig'neu?" 2)
Men voelt het : het Lot is geworpen . De Koning is op een hellend
vlak : zijn Staats-Tdee is veroordeeld . De vraag is nu : wie zal 't ziju,
die zich met bet Volk en de Staten onttrekt aan d' Ouden Staat, om
ecn Nieuwe mar d' oude Idee to stichten, opdat een nieuwe Morgen
van Vrijheid en Vrede mag dagen?
De task van deli l3ato-Vorst is de taak van Oranje!
In hem concentreert zich de 13ato-Tdee !
't Commando weig'rend der vreemde troepen, die hier vertoeven in
strijd met 's Lands recliten, - , Vergeefs," waarschuwt hij, - 'waar''
,,door de vroomheid en wapens der onzen de vrede met Frankrijk be-'
nvochten, indien we iuwendig met 't juk der vreemden bleven belast!"a)
') 'Men lette steeds op bet stiliseeren der Historie! Denk aan Floris V!
i ) Ned . Mist . XXVII, 1214. Voorbeelden van naar't Grout-Privilegie gestiliseerde feiten door
Hooft bedoeld, eu bij onze Humauisten-historici bescbreven : ,Robbrecht,toegenaamtdeVriese,
,was een jonger Zoou van Boudewijn, Graaf van Vlaanderen, bij kreeg met wille van de
,Landtsauten to wyve, de weduwe van Graaf Floris, ende wierdt by de Stuaten
,gestelt tot Voogt en Voormonder van deszelfs nngelaaten kinderen, enz ." (Math .
Vossius, Holl . Jaarb., Its boek, aangehaald in de Bat. Arc.) Of : sprekende van Govert met
deu Bvlt, den usurpator : ende den Hertog wierd alsoo door vreese en ontsag bij alle
,Hollandtsche steden tot L a n d t s-h e e r e g e h u l d t en nangenomen, behoudende de heermet zijn leven ziju nieawe
,schappije met geweldt, tot dat hij in den juare 1075
,heerlijkheidt weder verloor ; geweldt en onrecht seldeu langdunrig besit aan de geweldenaars
,gevende." (ibid . I .) Vreemd is bet dat men over zijn kant last gaan, hoe bet Rato-volk
zelf meedoet, met den Tyran to huldigen!! :Mar dat yolk van Ridders en Raden is natuurlijk van ouds (!) integer vitae! - Zoo komt ook boontje om haar loontje bij Vrouw
,Ada, die tegen wille en rant van de Ridderachap en de Stanten des Landts
,getronwt zyade, noyt vrede in hear dagen heeft gehadt" (Orlers, Beschrijving van
Leiden II , 290) . En Lod . van Loon, die 't Granfschap Holland aan den Bisschop van
Utrecht(!!) wil opdragen, ala hij 't wint, moet bet nu verliezen tegen Willem I . Dat spreekt l
En dat die Holl . Graven en Gravinnen zich met Keizers en Koningen parenteerden, zeggen ze, - dat bewjst hoe roemruchtig de Landasaten" dit kleyn Landeken" mankten . En zoo al been .
') Ned . Hist. 1, p . 23 . Ook Egmond . Vrijheids-motief.
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Ilij is het, die d' Adel noodigt in zijn kwartier tot raadslag, hoe
nuttig 't zou zijn, to verhoeden, dat 's Lands bestuur, in strijd met
Groot-Privilegie') bij eiak'le bewindslien gehouden, waar 't alleia toch
toeviel, - op deze wijs langs kwaden weg niet naar den afgrond mocht
slaan ." 2 )
iIij is het, die opstaat tegen Granvelle, waar deze met Virgilius en
13arlaimont samenhokt : ~,geen vreemd'ling uit Boergondie, met twee, .
"door hem afgerichte poppen, kan het des Konings meening zijn, aan""
n't roer van 't Land to zetten . Al eer men raden oprichtte, is one, de,,
nvooruaamste der Ileeren en Ridders, naar recht en rede, en grijze ,,
"gewoonte, hot staats-, het rechts-, ja 't geld'lijk beleid toegekend .,,
"Ziet slechts de oude bewijzeu van Staat, geteekend in uaam der Over-',
"heid, - niet slechts door den Lands-Heer, maar ook door was, den ,
,/Adel, zijn Machtige Vasallen!" 3 )
En wederom is 't de Prins, die in den Raad van State het woord voert :
""13eter waar' 't, de ooren voorheen geopend to hebben, en myn#
,/woorden geloofd, dan 't uiterste eerst bevolen, en die doolden, met',
ndreigen vertwijfeld . Nat arts zoo dwaas, die, zonder de heeling met ,,
""zachte zalf to bezoeken, zich zonder verwijl aan 't snijden en branden',
""zet? Naartoe dan de nieuwe, Pauslijke Inquisitie? Om 't yolk to,,
'lontzetten? Laat-we de oude behouden : aan haar is 't immers gewend!
,,' \'aartoe de Plakkaten verscherpt? Op hope van boat? - Sla acht""
nop d' Historie ! Steeds kweekte vervolgiug 't bijgeloof . De scherpte""
,der straf werd der zonde eeii prikkel . - En anderen weer, die aan
flschouwden, hoe of de gedoemden, als tot een festijn genood, met ,,
,vast gemoed en manltaftig gelaat het martelvuur intraden, - zij""
,'peinsden op bet waarom, hoe iemand zijn lijf en zijn leven, hem,
"van nature. zoo dierbaar, zoo kloek der felle foltering overgaf, -""
nen keerden den rug naar een Kerk, die zelf er de oogen voor,,
,'blindde . 4 ) - Dus werd bet vuur in de wonde gemeesterd, en d'af
.oval der leden bevorderd . Zo6 waar is 't woord der Christ'nen van ,,
"ouds : dat 't Tlartelaarsbloed het zaad is der Kerk . Eere dan Keizer,,
"Juliaau, die het inzag : met zachte wetten breekt men 'tverzet ; be-,
') ibid . p . 32/33. Dat Privilegie was ingetrokken. lfaar dat is onmJgelijk bij Hooftl
Doe kan een Graaf wet intrekken, waar de Stenden de bass zijn?I
') ibid. p . 28 . Vrijheids-motief. Zie blz . 177 en de noot.
') ibid . 11, p . 41 . Vrijheids-motief. Men lette steeds op het stiliseeren, nn van de Raad
van 1'inancien en de Geheime Raa1 6uk, - nuast de Read van State I
`) Verg. Ned . Hist . V, 211 . Bij 't verbranden van vier afvallige priesters in den Haag :
,,Meenigb man nochtaes, ontstecken door henna volstandigheit, verdoemde in zijnen geest,
het vonnis, oover Inyden van zoo onnoozel eee leven, gestreeken ."
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"nauwdheid whkkert het ijvervuur, de vrijheid dooft de vlam . Wat',
"leert de historie der Joden, en die der Keizers van 't Oosten? Was',
"daar, trots diepe scheuring, ooit strenger straf dan verbanning? en"
"bleef er trots bloedige wetten niet 't dreigende strafzwaard blank? En,
"ziet : voor d' Ariauen heette d' aarde to klein ! waar z a ze nu voor"
"wie ze wil teller? Zoo liepen ze, ongestuit, hun adent ten eind! -"
"Geloof me : de aard der Ketterij is die van het staal! Want, rust ze, ,,
"zoo roest ze! Hij wet haar wie haar wrijft!"
,,WT aarom, dus vraag ik, dan niet in de stappen dier Vorsten ge-"
"treden ? Ik weet : naar 't voorbeeld van Keizer Karel dacht ook de"
"Koning 'tgemoed tot zaclitheid to nijgen! Doch der Bisschoppen'
"raad, helaas! heeft zijn wijze goedheid geschorst . 1 ) Aan hen dan de"
"tank zich to zuiv'reu van 't kwaad, waarmede ze zich belaaddeu !"
"Doch, wel beschouwd : is 't geen inbeelding, dat men hot zal krijgen,"
"zoo men het wil? Want zegt niet d' Apostel : steeds zulleu er ketters,,
'/zijn? - Maar ook : al waar' het, dat de Plakkaten naar 't volste Rccht"
"vervolging geboden, -- wat zou dit baten bij 't groote getal tier"
"besmetten? Zou niet met den eerste de wanhoop ze tot het uiterstee
"voeren? Was 't antlers in Frankrijk, toen 't smeulde, daar nu de"
"oorlog ontbrand is? Zie : reeds loopt het gerucht, dat d' Eedgenooten"
"zich met die van buiten verstaan ! Welaan ! veel liever hen tevreden,"
"dan 't land in gevaar van Oorlog gesteld !" 2)
"Zoo raid ik tot heil van 't Land . Moge op 't geen door U wordt,,
"bescliikt, de Hemel zijn zegeu geven !" 3 )
De Vrede-motieven wiunen in kracht en in drang ! Reeds druischen
de stemmen in tegen 't oude Vorsten-motief : do Harmonie wordt verstoord : de Wanklank komt !
Maar Hooft is brutaal ! Tot aan den voet van den troon des
Konlngs, waar Alva met forschen klem de Oorlogs-motieven ontvouwt, stuwt hij de stijgende Vrede-stemmen ; dan spant hij de suaren
en rukt de registers ; slierten van gierende akkoorden sling'ren zich
samen naar 't Vorstelijk brein, opwaarts werv'lend tot 't spitsend
Vernuft! Dan heft de Koning zijn staf op en weifelt, en staart
in de Toekomst ; - ademloos wachten de volken zijn woorden ;
')

Zie p . 176, en de root, en p . 179, hoot 2 .
i ) Een zuiver Bato-motief. Zie Taal en Lett . V, p. 290 . (MIaagdenkoor in 't I` Bedrijf
van de ,,Bneto", en wet een Bato zelf doet .) Hier Oranje = Bato. - Vgl. ook de koren
in de Velzen ."
3) Ned . Hist . II, 74 vg. Vrijheids-motief. Wellicht een nooit gehouden Rede, in elk
geval oratorisch versierd.
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De hoogste kraoht is bereikt : vuurdat
lepers zien toevend orn
de Teerling het Lot wijst, speelt het Wereld-drama of in het hoof(I van
den Euk'ling!
Dan luidt in 's konings ooren Fresneda's Vrede-lied
""leer zeker, Kouing, draagt een Vorst zijn ambt van God gehoudeu!'),,
"En 't wit, 't is waar, van Vorst en Volk is 't volgen Zijner Wet!,,
""Ook daalt Zijn gunst, die voorspoed schenkt, alleen op die't beoogen .,,
,''_lfaar hoiidt de weg, die wij begaan, wel steeds het Godlijk doel?"
,Want wacht u Zijn barmhartigheid als wraakzucht to misduiden !"
,,Soms blindt de Heer, tot straf, het brein van die hij voert ten val!""
""Een Koning scheert niet slechts de lijn bij 't richten Zijner volken, -a
nhij buigt ook elgen tocht en toorn in 't juk van Rede en Recht!"
"E('n trek, - een wenk van 's Vorsten hand draait reeds 't gelaat,,
"der Wereld! Hoe zwaar ziju schuld, als 't brein verwart, Fortuin,,
.'Zijn oog misleidt ! Is 't daarom dau Been wijze keus, de baan der,,
.Deugd to volkenP waar Toeval reclits en Hofraad links, op blinde""
~~wegen wijst?"
&Vraag 't God, en hoor 't Geweten aan, hoe diep daar staat geschre-,/
"ven : 't teed, dat wij zelf t' ontkomen zieu, blijv' and'ren ook gespaard!"
""])us : zoek als Vorst de Wet van God, en richt Uw onderzaten,,,
uaar 't oordeel, dat Gij zelf als kind van Gods gena verhoopt !,,
,Dees weg, door 't Godlijk Licht getoond, past ook den voet desn
,'Konings . Ja, meer dan 's \Verelds rijk gewin, geldt 't temmen van ,
"t Gemoed !"
,,Verdenk mij niet, dat 's Priesters mond Gods leer to wijd wil,,
"strekken . 1k weet, dat 's Konings wet, en 't Woord van God tweee
obakens zijii! Maar is het wijs, liet schip van Staat naar veilge ree"
"te loodsen, - weet ook , dat ons Conscientie-koers naar nauwe wetten#
"hoort !"
""Ja, Neerland heeft, helaas! 't is waar, zich aan 't Gezag vergrepen!#
,'niaar wordt door God en menscb 't vergrijp altijd met straf geboet?',
,/Ziet, goedertieren houdt de Heer de poort tot inkeer open! Komt,"
Arengen wij 't Genade-woord, waar God 't ons eeuwig doet !"
,,Dan ook : de Faam verhoogde 't tal van die van 't pad ver-#
"doolden
In snoodheid won 't de wil van 't werk ; de angsto
Ook heeft de Hartogin met spoed het mis-#
nverergde 't kwaad
Geen wraak of wapenkracht, maar"
,'drijf reeds doen boeten
#Liefd' - winn' thans der burg'ren hart!"
9) Als reflectie op Alva's woorden. Zie p . 173 vgg .
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,, 't Geweld wijk' voor de weldaad! Krijgsbrand voor koestrend Licht!""
"VGGr dienst, door dwang gedreven, - zoek hulp, die vriendschap,
e, sticht !"
"Geen Koniug tergt verdoolden ! Door Liefd' herwint hij Trouw. ,,
stort 't Rijks-,,
"GIs Kracht zijn eenigst wapen, - Waar 't faalt
wgebouw !" ')
In den Rand des Konings wint het Geweld het pleit . Alva trekt
op,
oin 't geen hij ried, ten uitvoer to leggen . De Vrijheid wijkt met
,
de Vorsten-Trouw . De Eendracht vlucht met de Orde . - Daar komt
het Geweld, dat de tnoordbijl wet! Daar schuifelt de Twist, die de
boezems verscheurt, en 't Bedrog dat d' onnooz'len belaagt ! . . . . 2)
:De actie begint! Het groote Pleit tusschen 't Oude Gezag en den
Nieuwen Staat vangt aan . Of anders : - tusschen 't Verbasterd Gezag
en d' aloude Staats-Idee! - Maar
Oranje waakt ! Ifij leidt bet Spel !
Niet alleen was 't van het Geweld des Tyrans, dat de Prins ons verloste, - als 't Staatsverband verbreekt, springt ook hot gistettde Volk,
als eeu stortvloed, buiten de dammen der Wet, en jaagt, verhit van
wrack, 't vernielende vuur voor zich uit! 1 ) Zoo pat in 't groot, in 't
klein, - in Staat, en Kerk, en Stud. Allen die over de massa gesteld zijn , - zij moeten bedeuken : Vorst en Priester, al wat Overheid
is, - zorge cen Spiegel voor 't Volk to zijn . a) En wie daartoe ziclt
zelf niet belieerscht, geeft mist zich zelf ook d' onderdaan prijs!
Eu vat overkomt een Gemeent', waar 't grauw can 't Gezag is ontVie hunner
glipt? Want wie van hen kept maat in zijn wenschen?
weet wat nut voor hem is? Wordt baat hun geen scha, zoo 't Gezag
') Ned . Hist. IV, 155 vg . Rede van Fresneda, biechtvader des Konings, verkort . Vrijheids-motief in den wand van den Priester . Wellicht nooit gehoudeu Rede . Althans alleen
Conasteggio legt hair in den mond van Fresneda . Burgandius en Bentivoglio laten den
hertog van Feria hun gevoelen tegenover Alva uiten, Cabrera den hertog van Chinchon,
Streda den prins van Eboli (zie Dr . Breen, p. 257) . liooft kiest nit al zijn brounen, den
Priester, omdat die van nature de man des Vredes is. En bij idealiseert er een mooie
van! Geen Calvinist bnMht 't ooit zoo ver bij hem! (Verg . Taal en Lett . V, p. 291-298 :
Ilooft's Priester-Ideanl .)
∎) Persoonsverbeeldingen in do Velzen" (zie Taal en Letleren V, p . 299 vgg.) .
s) Ned . Hist. VI, 221 . Zic ook vs. 343'44 ; 666-'80 en 1464--286 van de Velzen"
(de koren in 't le, II' en Ve Bedrijf) in Taal en Lelt. V, p. 302 en 308 . - Ook't Amstelmotief in vs. 794-805 (ibid. p. 300) .
') Zie Amstel in vs. 604-'13 (ibid . p. 300).
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hun gees maat stelt? ') Bezat 't Gemeen ooit Rede of Raad? Is 't
meestal niet met blindheid geslagen? 2) Iloeveel woog IJver, waar 't
Doel werd gemist? 3 ) Is rondzien in 't voortgaan niet 't wachtwoord
der Leiders? Kortzichtig to rennen : de lens van 't Gemeeu? ; ) Naar 't
wenden der wittden waaien hun tochten. 5) Naar schijn, nooit naar 't
Wezen beoordeelt het grauw ! 't Doorgrondt niet de pit, waar de bolster
liet oog trekt . - 't Wrijft smaad op hem, wien 't de uitslag wijt! 6)
Het houdt, wat de Faam gist, niet wijslijk in 't harte, - maar lastrend
spreekt men 't van daken of ! 7) 't Wordt stout in de bek, 't wordt
woest in ziju daden . 8 ) 't Boort 't lijf in 't hol, door hun nagels gewroet ! a) Dan - d' overheid wachte zich, 't bulderend grauw, nit vreeze,
hun wensch toe to geven ! De weldaad nit vrees? - plicht oogstte
geeit dank! 10) Geen stem doove 't Macht-Woord der Meesters!
De Nieuwe Staat, waarin aan de Bato-elementen hun vaste plaats
wordt gewezen, is 't Stichtsch Verbond na d' afzwering van Koning
Filips. En komen ook na then tijd in Anjou en Dudley and're tyrannen-

') Ned . }list . IX, p. 395 . Enke1e uitgehongerde Leidenaars sterven nan ,overdand ."
_) ibid . VIII, p . 319 . De Hollandsche steden willeu Haarlem outzetten . Dc Prins niet,
maar geeft eindelijk toe. 't Mislukt.
a ) ibid . V, p . 2(9 . Oordeel van den Prins on de mislukte veldtochten in 1568 .
6 ) ibid . If, p . 48. Ol.m . van Hcoft bij 't misbruik, dat nict de Laudvoogdes zelf, mmkr
bij voorspraak der Sladhouders over de rcquesten der Staten en Steden beslist, Nat bij
't yolk ecn verkeerd(u indruk moet geven van de macht der Staten en Raden . framers :
't oordcelt naar de schijn . En in Waarheid was 't anders (!) Zie ook de ,Velzen" :
vs. 693-705 .
a) ibid . XII, 508. Oi:m . van Hooft bij de kentering in de openbare meening omtrent
Don Jan .
') ibid . VIII, 311 . Oi:m . bij de beschuldiging van Sonoy door ziju vendels na de mislukte bezetting v . d. Diemerdijk . Dit mag niet . Maar als de Noordb . Steden met dezelfde
klachten konun, dun is 't niet ,ongerijmt ." Hoe kuunen Steden ook ongelijk bebben
tegenover Sonoyl
%) ibid . X, p . 399 . Valdez wordt beschuldigd, omgekocbt to zijn . II, 86 . De Antwer.
penaurs waken Megen en Aremberg verdacbt. XII, 507 . Alg(meeue verdachtmaking van
Don Jan .
) ibid . 1, 28 . Olm . van Hcoft bij de invoering der Bisdommen. Let wel : Hooft is
voor Ordel Ilij prijkt bet veizet van 't grauw" en van de Gecstelijkheid geenszins . Bij
de monniken was 't bet ongeregeld ]even, dat Been toezicht wenschte . Kwansuis was 't wat
anders! De Magistraat was er 't minste tegen, als de voorrecbten maar bleven,
en de Inquisitie maur niet kwam! Verklaart dit al niet veel?
') ibid . lll, 83 . Hcoft verontwaardigd, dat de ,huden" gewapend to preek gaan .
'°) ibid . XXIII, 1035 . De burgers to Utrecht eisclen Nicnwenaar als stadbouder . Hry
wordt 'bet . Vandaar die bestraffende opmerking.
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typen de Wettige Orde belagen, t) - de Idee is onschendbaar! de l3atoStaat koint telkens, - ecu Phenix gelijk, nit den brand !

Dit wat de Staat betreft . Een andere Wereld is het Mikrokosmus ;
ook in den Men.4cua wordt d' Harmonie van de Ziel verbroken . Wij
wisten 't reeds : waar tochten woeden, zwicht het roer der Rede, - het
krijgsgedruis verdooft den mond van 't Recht !
.Zie, - dit ziju de rampen des oorlogs : dat door het onderlingn
"bittere sarren de Menschen-natuur z6O verwildert, dat 't geen de wal
""ging moet wekken, tot scherts en vroolijkheid noopt! 2) Ja, - zoo,,,
""dat bij 't branden der drifter bet Opperste Wezen der Schepping, ,'
,dielaas ! zich verlaagt tot beneden het felste gediert' !" 3)
""Maar ook, gelukkig! kan het gebeuren, dat - at raadt de hevigen
,, drift of nijpende rood 't rechtschapen hart sours ten kwade, -n
'"bij klemtnend berouw het kalme hoofd het plan van 't ontroerde""
""brein verfoeit . 4) En leerzaam is dit ook weer our to zien : wat een""
') Ook Anjou ontaardt in Tyran (zie p . 179, en root 1) . Natuurlijk ook door der Boozen
rand . De Booze is hier Fervaques . Zijn Rude, waar hij Anjou opstookt (Ned . Hist . XIX,
842 vg.), loopt parallel met die van Alva in Filips' Kabinetsraad (zie peg. 173 vg ; .) . Verg .
ook Leycester met zijn Raadslieden Prouninek, Reingoudt c . s., ageereude tegen Buys, Barnevelt, enz. onschendbare typen in een Bato-Staat (ibid . XXIV, 1073 vg. ; 1103-'05 ;
XXV, 1148 ; XXVI, 1195) .
') Ned . Hist . VII, 301 . Wreedheid der Haarlcmmcrs.
') ibid . VI, 254. De Gorkumsche martelaren . Verg. VII, 292 (dood van Prior Mucins),
VIII, 314 (dood van Meester Qnirijn to Haarlem) en vooral X, 422=29 (dood der Wognummer huislui). In dat uitvoerig realistisch schildereu van de stuitendste gruwelen leze
men 't subjectief oordeel . Vgl . Mechelen (VII, 277 vgg.), Nearden (VII, 288 vgg .) en
Antwerpen (XI, 471 vgg .) Overal keurt hij 't at, ook waar de landaard 't doet, (Iloofts
Brieven, IV, 54) ; nicer wqt toch 't Redeloos woeden aan den Tyran die 't Geweld breogt
(Alva) . Zie X, 429 . Hoe hooger staat, hoe hooger eisch van Rede : daarom zijn Lumey
en Sonoy niet to verschoonen, wel de Prins, ofschoon die veel over ziju kant last gean,
en zelden doortast . Maar die typeert ale Bato en de anderen zijn dienaren . [Miser dan
Roermond? (VII, 270, 273) . Die priestermoord onder zijn oogen?j Hooft zelf hondt van
krachtige Orde : als er maar Evenwicht is! (Zie vooral HI, 103 : 't verwijt san de Antwerpsche Magistrnat wegens bun laksheid tegen de beeldstormersl Ook de Furis aldaar der
Spaanschen is een straf voor de wanorde : XI, 469. Verg. de vorige bladzij, root 8 .)
Noodeloos Gezag-betoon wordt Dwang, en oogst meer bast dan bast (XVII, 759 vg . Over
de politieke uitzetting .) - Ziehier de Koers bepaald door twee punten : Goed is 't, een
Smout en Cloppenburgh nit to zetten, omdat zq opstaan tegen de Overheid (Brieven II, 31),
maar 't is niet goed, wat Vondel doet : ze zwart in 't oog der gemeente to maken , over
wie ze tot leering en stichting gesteld zijn (Brieven 11, 24 . Over de Harpoen aan Baeck .)
Zie de ,Baeto", en de vorige bladzij, hoot 4 en 6 .
6 ) Ned. Hist. X, 407 . Voorgenomen aauslsg van Martini c. s. op Neyen bij de mislukte aenslag
op Antwerpen (1574) . - Verg. ook VIII, 312 : wonderbaare moedt" van Hopman Curei (1573) .
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nmanhaftig gemoed niet verduurt, als de Rerie, krachtig, haar stand"
nhoudt ; - als d' ouschuld, zich zuiver beseffend, - bouwt op haar'
nRecht!" a)

En bovett Staat een Mikrokosmus staat de Wereld-Orde ! Wordt hier
dan niet door 't schudden van de Aarde 't Evenwicht verstoord? Leer
zeker! Soms belgt de Hemel zich vertoorrd, van 't snood bedrijf des
sterv'lings, en zendt, ontroerd, tot straf van 't kwaad, een heir van
plagen af. Of wel - begaan met 't droevig Lot, wijst tot waarscliuwend
teeken, de Godheid, in een voorspook . 't Volk op 't nad'rend wel of
wee! Lie :
n Duurom heeft God rechtvaardig Fortuiu haar handen ontbouden om"
n't zaad van verzet to strooien, of stooksel voor twistvuur to rapen,-"
e'omdat dit land door zijn werken de straf der verwarring verdiende . 2) .
"Let op d'Allerheiligenvloed : een zware bezoeking des Heinels op It ,,
nsling'reu en botsen van 't menachlijk geslacht! 3) En wat was de"
nstortvloed der Dijle op Leuven dan anders, als 't plagen der Godheid"
#van 't schuldige yolk, zooals het Chasma ook uitwees !" 4 ) Ook and're
beproevingen zond de Beer . - "lieu harde, lange winter, bang voor"
nmeuschen en vee, wegens voeder-gebrek , teistert het landschap, ten"
nteeken , dat 's hemels ongena zich paart aan de felheid der volken . 5)"
ffMaar ook do schaarste in 't Zuiden verbeeldt een schalm in de ket-n
sting, die tuchtigend word gesmeed tot bedwang van 't zondig ge-"
nmoed . a) - Ziet Valencijn gestraft in haar waan ! Met haar onma-"
ntigen ijver, gelooft zij op 's Hemels verlossende hulp, de vermeetle!"
nAlsof zij niet wist, dat God do Joodscite steden, waaraan ze zich"
nspiegelen wil, niet zegende alleen, maar meermaals met straffen be-n
"zoclit voor eeuder' en snooderen ijver ! De dwaas !" 7 )

2 ) ibid . X, 425 . Foltering van Pieter Nanningszoou door den Sonoyscben bloedraad .
Met voorliefde wordt ook gewaagd van Valkenaars standvastigheid bij 't weigeren der afgifte
van Utrechts privilegien aan Alva (VI, 227) ; van 't Hoen (VIII, 309), Hasselaar (ibid . 313,
325), Haring (ibid. 337), Brecht Engelberts Proosten (ibid . 337), bet offer der Hollandsche
vrouwen sun Leidens ontzet (IX, 380).
+) Ned. Hist. II, 56 . Troebelen to Amsterdam, 1565.
3) ibid . VI, 217. De bekeude verschrikkelijke watervloed van 1570 .
) ibid . VIII, 308 . De aterke dooi in Brabant, 1573.

+) ibid . IV, 170. De . lange koude winter van 1568 op '69 . Den 2 April droeg to
Leenwarden bet is van een nacht nog vier man .
) ibid . XXV, 1160 . Vlaanderen in 1587.
1- ) ibid . III, 125. Valenciennes in 1566 ter straf
bezettiog.

verwezen wegens 't weigren

van
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,,En straft niet de Hemel het zorgeloos Leiden met 't nijpendst ge
,,brek? omdat het zicli zelf geen taak, maar 'ttoezien aan and'ren""
,,opdroeg? 1 ) Wat anders deed God dan vermeetlen slaan? toen d' onzen,".
1,zelf roekeloos Hem verzakeud den vijand bespotten, die kuielend Gods ,
,,zegen inriep? 2) Of : waar Ilij 't pochend Spanje beschaamde, toen ,,
,,'t stofte : eer raakten de hauden de sterren, eer Leiden huh haudeu ,,
',ontging? en ras een springvloed hun hoogmoed verzwolg?" 3)
Maar steunt Hij niet in den uitersten nood de zaak der Vrijheids""verweerders? - "D' Eiikhuizer scliepen, in 't ijs bekneld, wijst God,
,,door een open een weg! °) Zijn stormen jagen de reddende zee naar"
,,Leideus dankbare vesten ! 5 ) En kiest de Prins voor vijands Geweld""
,, der golven Verderf over 't land, - dan slaat Gods hand den Span
,jaarden tnacht met een onherstelbareu slag . G) En ook beschaamt hij""
'Amorreud yolk, als 'teen verbolgen teeken, - in 't weigren van de ,,
""Hoogheid 's Lands door koning Ilendrik ziet . D' onafgesmeekte uit
okomst toont de duisterheid der wegen, waarlangs de Hemel, onverhoord,""
'ions Zijn Genade biedt ." 7 )
,,Of : oudoorgrond'lijk toont 't Heelal in lucht en zee s) door tee
akens, - 't aanstaaud verderf van land en yolk , of wissling van den,
,,staat ! Doch weet : - nooit spelde ster of geest der Staten vaste ,,
nord'niug! 9) Voor 't menschlijk oog is niets bepaald : hij wachte ,,
,,'t wiss'lend Lot!"
Zoo komt ten slotte weer alles neer, wat 't Individu betreft, - op
't stugste SloIcisnze :
') Ned. Hist. IX, 374.
') ibid . XVIII, 791 . Verdugo verslaat de Staatschen bij
Noordhorn, 1581 .
') ibid . IX, 391 .
`) ibid . VII, 292 .
6) ibid. IX, 396.
6) ibid . XI, 452. Bi de reddelooze toestand in 1576 un Mondragons welgeslaagde tocht .
') ibid . XXII, 981 . Bij de opdracht der Souverciniteit nan Ilendrik van Frankrijk .
Immers : nu bleven de Nederlanden zonder Vorst. Men lette steeds op de Bato-idee .
8) Ned . Hist. XII, 546 . In 1577 stranden er walvisschen en verschijnt er een staartster.
Dit werden voorteekens van ontsteltenissen geacht . Ook : vu6r de slag op de Mookerheide
hadden to Utrecht eenige personen een strijd in de lucht gezien en werden daarover door de
Wethouders ondervraag(l (ibid . IX, 362).
) Bij 't verschijuen van een nieuwe ster - geen vaste en ook geen dwaalster - in
Oct. 1572 zegt Hooft na de beschrijving (VII, 283) : Dit diende tot atof voor d'onderzoekzieke vernuften, waanende, in zulke openbaaringen, Godr geheymenisaen to bespieghelen, ex
met menschlijke ooghen die eyndelooze voorzienigheit t'achterhaalen. Dit mag niet. Wij
mogen de Waarheid niet doorgronden. Wij kunuen de Waarheid niet hebben. En daarom
gnat dit zoeken God to nn . Op zijn hoogst mag men nit zulke teekens afleiden, At er lets
zal gebeuren . Maur nooit, wat . Vandaar dan ook : de waarneemera van de awaay der
opperwereldeche kreitzen verklaarden
dat men misachien duadaanighe wonderen voor
booden van eenighe naakende wisaeling der aardache dingen, neemen moght ; geenazixa voor
merk van den atandt dien zy grypen zouden (ibid .).
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Al wat er gebeurd is, niet alleeii, - inaar ook bet verschijusel, dat,
schoon voor 't verstatid to doorzien, ons bevreemdt, ') - moet wijzeu
hierop : Wees, mensch, de Wiss'ling van 't Lot toch iudachtig ! Niets
is er zoo onstandvastig als de Fortuin! 2)
Maar wendt de blik zich omhoog, om duur een rustpuut to zoeken, dan luidt van then kant het strengste Determini,4me . Doorgrond de
dingen voor de menschen verholen, nooit! Bij
alleen berust de
kennis der Oorzaaks-Wet !
God

Want dit is bet Hooft-sche Wezen :
Er if een Godlijke Wet, - en
kenuen haar uiet! Maar : ""'t Gaat al soo 't moet ;" - en zoo het beter kon gaan, God ~ , sou ons
helpen reeder !" 3)
Eu - omdat de Hoogste Waarheid niet voor de menschen is, kan
niemand zeggen de Waarheid to hebbeu . 4 ) En die liet beweren, die
toonen reeds di irdoor, dat hun '/Waarheid" door andren betwist wordt,
hoe ze dwalende strijden . 5) Nu moeten er dwalenden ziju! 6) Maar dat
zij die dolen, weer aud'ren vervolgen, die 66k de Waarheid meenen to
hebben, - hoe blijft het eeu ondoorgrondlijk Raadsel, dat de Hemel,
die z(',lf de Waarheid bezit, dit wil dulden! 7) Doch bidden wij Gode
lijdzaainlieid af, zoo onze verlangens strijden met 't algemeen nut, naar
Hij het wil ! 8) - Daarom : laat ieder de Waarheid tneeuen to hebben, A)
maar niet daarvoor ijv'ren, veel minder nog, breken en branden! Floe
schokt toch een Staat bij 't scheuren der Kerk ! 10 ) Hoe heilzaam is 't,
de leden, verspreid, tot een krachtig Lichaam to bidden, opdat de
Ecii1ieid van Leer de Eenheid van Staat mag schragen ! ' 1) Niet, - naar
sommiger streven, de Staat in dienst eener Secte, tot leering van hare
w

') Ned . Hist . VII, 292 .

s)

Zie 't 31augdeukoor, IIe Bedrijf in de ,Velzen ."

(Taal

en Lelt . V, 309 .)

s ) Aunhalingen nit Noodlot (Leend . I, 164). 't Begin : Geluckig die d'eareaecken vats
Veralaet" enz . is 't Virgiliaansche : felio qui potuit rerum cognoscere causas
(Georg . II, 490) .
6) Verg. Frnin 1 , Tien juren, enz . blz. 284 .
5) Brieven (v. Vloten) I, 106 ; Ged . (Leend .) 1, 160 .
) Zie Oranje's gestiliseerde Reds in de Staatsraad (p . 177 hiervour) .
7) Ned . Hist. IV, 165 . Over de wreedheid van de Bloedraad .
e) In ziju bekendeu brief over 't Twaalfjarig Bestand .
9) Ilendrik de Groote, blz . 40, aant. 17 (ed . 1671) .
10 ) Hendrik de Groote, passim in de aant .
1') Dit wilde ook Oranje : Ned . Hist. II, 43 ; IV, 147 . Frnin . . Tien jaren : b1z .257-266 .
Vgl . ook Mr . J. C . Naber, Calvinistisch of Libertgnsch?
de dingen

I
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/,ware" meening, gesteld! ]miners, bij 't leiden van 't Staatszeel, joeg
zij door ijver verblind, hollend het Land in 't verderf ! Liever : de
secten onder het toezicht van een Veelhoofdig Bewind, van Maunen,
met hun ervaring en inzicht weteud, dat wat wij Waarheid noemen,
voor ons niet to vinden is . Aan zulke maunen de task to zorgeu, dat
d' onderdauen in naam van htln ~,Waan," elkander geeu leed doen in
woord en in daad ! Aau deze Vad'ren het snoeieu der lastertongen,
die Wanorde stichten en 't Heer-lijk Gezag ondermijnen ! Aan hen ook
het toomeu der breidelloos smadende pennen, ') die d' Overheid, ten
Spiegel van 't Volk gesteld, met zwarte Madden besmetten! Z66 kunneu
de nuttigste zaken bij hatende harten tot nadeel en dood gedijen ; wat
eertijds baatte, brouwt men tot boosheid : het buskruit brandt, en
't barst al uiteen ! 2 )
Zoo : In de kennis van deze Wijsheid, - dat wij Gods Waarheid
niet kennen, - zal 't Wettig Gezag van 't grijze Bato-Volk, - bij
Orde en Vrijheid, en Vastheid van Gemoed, - naar Rechte Koers, tell
eeuwigeu dage Gods Wet, 's Lands Welzijn, en eigen Vrede betrachteu!
Ell wuur de llarmonie verbreekt, -'t zij klein of groot, de Wereld lijdt last !
Want zie : die blik geeft ons de Historie der Volken : voor hun vermeende Waarheden, liden en strijdeu de Worstleude menschen, - en
toch : daar blijft tien Hoogste Wet : de Jeuwige Wereld-orde.
Ook d;tt wil It Noodlot! Gelukkig de Mensch, die It ziet!
') Ned . Hist. V, 211 . Ilooft prijst er Alva voor : op een ding lette de Landtvooghdt,
,'twelk, betreffende den stoat ten hooghste, nooit van de oppermaghten der schranderste
,volken genoegh ter harte genoomen is : door 't nochtans in 't diepste van 't Noorde, bij
,den Grootvorst van Moscovie, terwijl h!) zich misschien son ooze ellenden spieghelt, wel
,betracht wordt ; gemerkt hij 't zelve als van geen minder belong, dan 't stuk der monte,
,in 't gewoudt des Landsheeren gehouden heeft . Dit's de konste der letterzetting en druk,kerye ; dewelke
onze weereldt met weetenschap en eenen oovervloedighen oest van
,boeken vervult heeft . Maar, gelyk d'allerbeste zaaken 't bysterste misbruik onderworpen
,zqn, zoo kan niet gelooghent wordcn, dat deeze, bij mangel van behoorlijke orde, mits
,het zaayen van allerley schriften, maghtigh om een' gemeente t'ontrusten en op to rnyen,
,der regeering immers zoo zeer to vreezen stoat, als de Reedenaars van den aalouden tijdt,
,oft de klokken in Turkije ." - 't Is bier alweer : Vdir alles de Vrede en Rust ; en waar
de Vrijheid de Vrede niet waarborgt, doer meet bet de Krachtl Verg . ook II, 63 : ,schot,schriften teekenen de zwakheid eener regeering I" Zie ook Hoofts Brieven II, 175 (v . Vloten) .
s) Van 't buskrnit : Dit heilloos tuigh, schgnende gevonden om de wereldt to doen
,vergaan, eu 't menschelijk geslacht to dreighen met den jonghsten dagh, tastte," enz .
(Ned. Hist . IV, 167) .
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Hooft's Historian zijn zoo maar niet een verhaal van een feitenverloop,
in geregelde orde en causalen samenhang . IIet is een Spel van Sinne,
een Allegorie, een Openbaring in feiten, een Spiegel-Historiaal . Daar
heeft zich een zieuer gezet tot een Levens-taak ; eerst na 20-jarigen
arbeid, als 't leven zijn vingers ontvaart, outvalt hem de veder zijn
hand . Zwaar weegt op ons het overstelpende van die ontzettende feitenmassa iu 't Boek ! Zwaar 66k voelen we in al die daden der menschen,
gedreveu als door een Onzichtbare Veer, den druk van 't Onverbiddelijk
Lot . Daar sluit zich een stalen Gewelf over 't hoofd van den sterv'ling .
Daar waart een IJz'ren Geest door 't Werk . De Stoa spreekt ! Een
koude Adem verstijft het Leven des Menschen . Maar ook : het Volk
verstijlt zich ; zijn breede, diepe Historie krimpt ineen tot een kleurlooze
prent : een Allegorie in een lijst .
Immers . Al zijn de feiten in 't Boek historische feiten, - het Volk
van Hooft is niet het Volk . Zijn Bato-Volk is sleclits een Abstractie,
niets meer. De historic van 't Werklijke Volk, hat yolk van vleesch
en bloed, schreef hij niet.
`Vat is b .v . bij hem de reden van den Opstand? Bet lijden van de
vervolgde massa, die naar Verlossing snakt? - Wel neen : 't uitspatten
van de massa mag niet meer ziju dan 't noodwendig gevolg van tyrannendruk . Maar : als d' aloude Vrijheid van I3ato-Ed'len en Burgers aangetast wordt
Dut is de Majesteitschennis ! - Niet zaj, de
Stenden staan op, - de Yoryt is in opstand : een Bato-Volk hondt
zijn Koers !
Ilet yolk zelf, massaal, wordt niet geteld . Hoe 't voelt of lijdt, en
denkt, en spreekt, - wat maalt men er om! - 1 )
En wat is heden n6g in hoofdzaak onze Historie anders dan 't lang
verhaal van de wijsheid en handel van onze Regenten, van hue gelukkig
leiden der Zaken van Oorlog en Staat? En dit gestaafd met roemrijke
feiten to land en ter zee?
d' Artist in Hooft heeft ons parten gespeeld ! De stof der Historian
is met de Hooftiaansche Idee doorzield ; wij hebben de Waarheid niet
') Verg . hat : odi profanum oulgus van Horatins! Zie de sententien op blz. 180 hiervoor
en de litteratuur in de noten aldaar. Ook in de Velzeu" (zie blz . 179, noot 3) . De
,Histories" wemelen van nitvallen tegen het ,granw", 't gemeen", enz . Dr. Breen 66k
merkt dit op en haalt er veel staaltjes van aan. In de Baeto" vindt men 't niet . Dear
is 't yolk als ,Slaats-Volk" in zijn geheel . In de Velzen" ontbindt zich het ,Staats-Volk,
en in de troebeling komt het schuim" boven . Steeds onderscheide men yolk (senates
populusque) van v o l k (vulgum pecus).
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van den Schijn kunnen scheiden : wij namen ook hier de Abstractie voor
de Werkelijkheid ! ')
Hooft en de zijnen hoorden niet tot 't Yolk. Ze hebben 't nooit
willen kennen, nooit kunuen waardeereu . De diepte van zijn levee
nooit gepeild, - wel zich zelf op een afstand gehouden . De warmte
van het Volks-hart nooit gevoed, - wel zich zelf als Verlichten genoemd .
Hoog zich verheffend boven het yolk, in "verlievener sferen", - zweeft
in stille zieleu-gemeenscliap de Renaissance-stoet, en leidt ziju eigen
leven, in eigen stijl, met kosmopolitischen sin en humanistischen tendenz .
Zij kennen geen Dood en geen Hemel . De halle des Roems is hun
Woning des Vaders : en zoeter is hun de llarmonische Ziels-Rust dan 't
jagen van 't hart naar een Koninkrijk Gods!
En in de diepte wriem'len, in klagend gemurmel, de schepselen Gods,
den rusteloos rekenschap roependen Mensch tot kalinte wiegend, door
's Harten innig betrouwen ; eu steuneud op Hem, die Zijn Volkeren
kiest en door beproevingen staalt, - verheffen zij hoog, fier op dit
Voorrecht, Zijn loflijken Naam in 't strijden voor Vrijheid van Staat,
voor Almacht ter zee, - met 't hoogste to geven naar Mensch-lijke
krachten, - zij, - wier Vader hen wacht in liet Hemelsche Huis!
Zoo leefden hier, door een kloof gescheiden, twee levens been . Beide
levens hebben een historic ; alleen die van de hoogere helft is beschreven .
Dit heet nu ouze Geschiedenis . Ze is het niet : bet Volk ontbreekt .
Alleen - een enk'le inaal komt nit de diepte een doffe dreuning op ; een stormwind loeit ! - dan trilt het Kapitool, en dav'ren de zetels !
Dat's 't Volk! De Oerdrang spreekt! En dan wordt alles weer still
Zoo ver is bet met ons-zelf, met onze eeuw, met onze "Beschaving"

gekomen . Dat alles,
sance - getkav1

- hat mit i1trem Singeia die

Renais-

Ik wacht een Nieuwen Morgen .
lk wacht den Volks-mau, die bij het scheppen der Nieuwe Neerlandsche cultuurhistorie die wijde afstand teekent ! die diepe kloof tusschen het Volk en ziju Leiders en Vormers !
Ik wacht den Zanger, die 't klaaglied stemt over 't verval van
't rijk-Germaansche leven, door 't zich onttrekken der beste krachten
aan 's Volks cultunr!
')

Zooals in zoovele dingen . Eigenlijk leven we heeleroaal een ,schUn"-Ieven .
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Ik waclit den Strijder, die rammlen zal aan den boei, waarmee de
Rede de Waarheid des Levees omknelt! den Tempel zal keeren van
Wet-verklarende Priesters, den logen zal . vloeken van 't Evangelie des
Schijns!
Ik waclit den Redder, die stout den opstand der Menschen-Natuur
proclameert ; - zijnn Volk zal voeren tot een oorspronkelijk, zelfstandig
Leven, - en 't Vaandel ontplooit der Dietsche 1Pedergeboorle !
Natuurlijk : dit alles is verre Toekomst. Maar toch is er iets van
den Dag to zien . Het beste voorshands is : door een breede en diepe
studie van 't Humanisme in 't algemeen, haar wezen, haar wuurde
vooral, to leeren kennen, alvorens anderen haar strekking zullen betwijflen, haar heerschappij besnoeien . En hoog noodig voor ons in
't bijzonder, - is : een nieuwe studie over oils Volk en over de mannen
der Renaissance ten onzent .
Hooft, vau afkomst Nederlander, en vol liefde voor zijn Stain-land,
stond in geestesrichting df van 't Volk . En bmdat hij zich gescheiden
voelde van ziju mooi-opkomend Dageraads-yolk, - ging hij, teer van
Geweten, voor zich-zelf en de Wereld, ziju isolement verdedigen ; dat
is : - hij maakte van zijn Volk wat het niet was : hij maakte 't zoo
als hij zelve was : hij Idealiseerde ziju Volk in wat het was en 't mooiste
dat het had : in ziju Ilisloric'n . Z66 kwam het, dat hij ]let gaf : een
mooie Eeuwige-Vrij brief als Staats-Volk ! Een Groot-Privilegie als Testament, filosofisch bewerkt en door feiten verklaard!
De na-Renaissance, waaruit wij nu treden, - eeu slaap des Geestes, - heeft ]let Hooft-sche Testament niet begrepen . Wij meenden
de dingcn to zien, en zagen slechts hun projecties op Hooft zijn tafereel .
Om de historie van 't Volk, van ons zelf, to kennen, zagen wij, zonder wij 't wisten, door de bril der Abstractie !
Zo6 gaat het, als mooidoeuerij aan 't Mooi-doen eeu Voorbeeld neemt . .
Want Voorbeeld en Voorbeeld is twee . Nooit stelt het Individu, hoe'n mooie Verschijiiing ook, diuirdoor wetten van Schijnen aan andren .
Dil wil hij zeggen alleen : dat 't Menschelijk Wezen, door aldoor zich
zelveii to zoeken, zich zelven to geven, - hoc langer hoe meer zich
de Schepping verwant gevoelt !
J.ubbeldamn .
.

J . KoopxiANs .

OVER E'T'TEMOT .OGIESE SPELLING .')

J1. II.
Wie is niet gedurende z'n lektuur in 't dik en dun van argumenten
voor en tegen spellinghervorming en bij de bespreking van de vraag of
'de' Voorstelleu aazzneeznlik of onaanneeznlik ziju - en zoja 'Waarom onaanneemlik' ? wie is daarbij niet als voornaamste objeksie 't oordeel tegen
gekomen dat
spellingverandering verbergt de etiemologie?
En zij die ons tot vervelens toe dit argument tegemoet voeren, geven
dan aan 't iedee dat hieraan ten grondslag ligt noch uiting op een andere
manier door to zeggen
we wensen dus steeds 'volgens de etiemologie' to blijven spellen,
en men kan er zeker van zijn : als onze tegenstanders ooit bij wijze
van kontr;ademonstrasie een vergadering zullen houwen zoals wij vaudaag
doen, dan zal er zeker de een of auder opstaan die in een sobere spiets
of misschien wel met een glas pareleude wijn in de hand de juichkreet
aaulieft
Vivat de etiemologiese spelling .
Welnu, M . Il ., ik zou u wel willen voorstellen die juichkreet overtenemen, - die ook aanteheffen, - ik altans kau u meedelen dat
ik een groot voorstauder ben van 'etiemologiese spelling', - iuaar
met then verstande dat we goed begrijpen wilt etiemologiese spelling is !
Men heeft al geraden dat waar voor- ou tegenstanders zulk een strijdlcus
zouden kunnen gebruiken, er in die woorden eeu dubbelziu opgesloten
moet liggen . Voor 't geval dat enkele uwer niet mochten zien waar ik
been wil, wordt 't tijd dat ik me eksplieseer .
Wat nu die objeksie betreft dat #spellingveranderiug per se de etiemologie verbergt", - als ik niet in m'n jeugd beleefdheid had geleerd
zou ik zeggeu dat 't 'n leugen was . (Zulk een uitdrukking heeft'tvoordeel duidelik to zijn .) Maar nu moet ik me tot een zachtere uitdruk1 ) \'oordracht gehouden op 11 April 1896 bij de twede jnarvergadering van deYerenigiug
tot Veicenvoudiging van ooze Schrijftaal, en op verzoek van de Redaksie hicr afgedrukt .
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king bepalen, en (aangezien ik me zelf toch niet nit kan spreken) borg
ik de woorden van `de vormelike beleefdheid gepersoniefieerd', d . w . z . `de'
Fransman en zeg : ~,c'est parfaitement vrai excepte que c'est tout le
contraire ."
We lnoesten eens eels voorbeeld nemen .
Men schrijft vis c h ; men spreekt via : men wilde toch noch blijven
schrijven vise h ; men wil nu schrijven via .
De zaak schijnt duidelik genoeg . Aaiigezien 't schrift essensieel niet
anders is dan een min of meer onvolmaakte afbeelding van 't gesproken
woord, hadden we dus al sedert lang via moeten afbeelden, omdat
we al sedert lang vis zeggen .
Niet alzo redeneert de kouservatieve partij .
't Schijnt dat wij die zaak verkeerd begrijpen .
Wij moeten viseh blijven schrijven omdat men vroeger zulk een
klauk uitsprak en omdat men noch vroeger eeu andere Hank uitsprak want ziet u (nu moet de docent een geleerd gezicht trekkcn), in
't Goties - 45 e eeuw ! godbetert - is (i8!! ) ' t woord fisk-s . En bovendien, als we visel blijven scllrijven zieu we dadelik 't verband met
't Duits fiscl en 't Engels fish .
Jonge, jonge wat zijn we toch geleerd!
Noch een ander argument m9el ik hier bespreken .
Prof. Cosiju heeft een Gids-artiekel geschreven dat ik berucht zou
willen noemen . Zijn reputasie als geleerde staat gelukkig zo hoog, dat
ik niet bang ben of iedereen die hem in zijn eigenaardige persoonlikheid kent zal de uitlegging van dit vreemde verschij usel : die aeroliet
aan de spelling-horizont, bij de hand hebben . l k stel mij voor dat hij
dat artiekel geschreven heeft bij wijze van outspauuing, ua enkele dagen
ernstig gearbeid to hebben aan een wetensehappelik stuk zijner waardig .
Als i k moe ben van 't werken ga ik een ogenblik op miju 'peerd'
zitten, zoals men bij one zegt, - hollandice : ik ga fietseu . - Andere
zoeken ontspanning in een roman . Prof. Cosiju heeft die blijkbaar
gezocht in een grap .
Met die verklaring kan ik 't stuk begrijpeu, - anders uiet. Gaat
men 't stuk ernstig opnemen (zoals tot m'n verbazing zulk eeu scherpzinuig man als Dr . Hoogvliet gedaan heeft) dan zou 't werkelik noch
nodig worden noch eeus de bladzijen van eeu Gidsuummer to vullen
om dit stuk to weerleggeu . Nu blijft alleen over to betreuren dat de
Leidse hoogleraar er zo vele heeft doen inlopen - want ik vrees dat
Dr . loogvliet met zijn opvatting niet alleen staat - en dat hij dus
door die lezers, die hem niet kenuen, enigsins verkeerd begrepen wordt .

Over etiemologiese spelling .
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Waarom ik daar bier j uist over spreek ? Vanweje deli passage nit
zijn stuk, - die mij werkelik ernstig gemeend toeschijnt .
Op p . 11 (van de afdruk) spreekt hij van de ideografiese beelden
(waarbij hij in de gewone fout vervalt van hen die doze als argument
contra opvatten, n .l . dat ze vergeten dat al die ideografiese beelden
slechts daurom die kracht hebben, omdat men aan hen gewoon is, zodat de nieuwe daarvoor in do plaats gestelde beelden al heel gauw
weer diezelfde ideografiese waarde zullen verkrijgen ! 1 ) sprekende dus
van die ideografiese beelden zegt hij : ~,Het dier vi.rch, de afbeelding van
eeu visch, bet samengestelde letterbeeld, v-i-s-c-h - ze verwekken 't zelfde
begrip bij ons als de ch-looze klank vis . Daarentegen denkt men bij het
zien van v-i-s in de eerste plants aan bet bekende latijnsche woord vis
nkracht ." En men is verstoord op een schrijver die ous met zoo'n vis
= visch van de wijs brengt."
Het staat er werkelik !
Is 't stuk van Professor Cosiju ook misschien op 1 April geschreven?
Z6 als onze tegenstanders de zaak dus blijkbaar opvatten dat we
'etiemologies' moeten spellen in de zin van hoe men v r o e g e r sprak, met zulk 'eu beschouwing kunnen we niet meegaan, en wel - misschien
kan 't zijn nut hebben dit noch 'es to herhalen - wegens vier redenen .
1 0 . Is dit een argument dat de weinige waarde die 't voor sommige
kan hebben, put nit de omstandigheid dat liet alleen op(plat
opaat voor hen
in de geheimen der 'atleidkunde' ingewijd zijn .
Wie weet waarom we de klank enigeins - met 'en e - enigszins
- met s .z . - moeten schrijven en de klank allesins = alleszins ; wie
weet dit behalve natuurlik zij die hiervan een spesiale studie gemaakt
hebben ; of zij die bet vijf minuten to voren hebben opgeslagen! Voorzover
't plebs - 't s p e l i i u g p 1 e b s wel to verstaan !- er 't woord zin in
herkend, is dit zin hen slechts bekend als belekeuis of frase, en beduidt dus alles tins niets ; wie w e e t - wat men weten noemt - behalve
de etiemoloog van professie (of iemietasie!) - dat bier zin = weg, richting, in steekt?
2 0 . Moeten we bedenken dat zij die in dit argument hun kracht
zoeken zich in grote moeilikhedcn brengen als 't er op aankomt konaekwent to zijn .
Waar zouden we ophouden, - als ik visch moet blijven schrijveu,
waarom dan aan die `dwaasheid' meegedaan van ooze voorouders, waar1) Zie :
Yragen a. d. Dag, Jan. 1$94 ; .Tournal
Spelling Reform ."

of Education,
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onder er toch geweest moeten zijn die t e g e'n d e g e w o o n t e van
h u n t ij d i n v i s o h schreven voor wat voGr hen f i s e h, en d :uirvoor
fink, en daarvoor asks luidde en d:uArvoor . . . . maar wai :r zullen we
ophouden? Eilieve, - mag ik onze tegenstrevers eens even vragen
w a a r o m die voorgangers de nu zo hoog geprezen vise, - met z'n
staart - zG afdrukten, of schreven, - zou het ook misschien geweest
zijn omdat men 't toen zo uitsprak, en zou, als dit Men een argument
was om to veranderen, dit 't vu niet zijn ?
Dat zo steeds de 'revolusiemannen' hun zin hebben gekregeu, is tussen
twee haakjes een goede troost voor ons .
3° . Wisten we nu van elk woord maar de juiste afleiding?! Dan
konden we ten minste zeker zijn dat wat we vandaag als 'etiemologiese
spelling' opgeven, 't morgen noch zou zijn . Maar die lui van vroeger,
die `z o g e n as m d e g e l e e r d e n' hebben ons zulke ongelukkige parten
gespeeld, door dat ze in alle ernst en eer en deugd, ons scheve voorstellingen van de afleiding van een woord gaven, en d a a r o m de spelling
van een woord verauderdeu , - en nu moeten wij - ook al weer in
naam van de etiemologie! - die, dus verkeerde - d :i:irom verkeerde
spelling bijbehouden . Omdat `men' - vroeger - eiselik met ~g.r in
verband bracht moeten we nu ~selik blijveu spellen .
Omdat men b .v . in de 16° eeuw geloofde dat poitls van 't Lat . pandas
komt, werd er een d in pois ingelast. - Nu zou 't boo ; verraad zijn
om p o i s to schriven ! drat de manuen van toen in hun wijsheid besloten,
moet bindeud zijn en zoals sommige willen bl~ven voor de maunen van nu .
Welnu, - laat ons bedeukeu dat ook wij eeus tot de maunen 'van
toen' zullen gerekend worden, - dat ook wij feilbaar zijn, - en dat
men ook van ons zal denken dat wij ous eeus rekenden tot de 'geleerde
manneu' . Ligt hier niet een ernstige waarschuwing in? Is dit niet een
veroordeling van vroegere metode, aan welke veroordeling wij ous kunnen
en moeten spiegelen?
4° . Kunnen we met die beschouwing der etiemologiese spelling niet
megaan, oindat die op een in de grond o n juiste voorstelling berust over
wat eliemologie eigelik is.
Ik heb hier reeds een paar maal over geschreven, maar aangezien het
bestuur mij uitgenodigd heeft, om juist d i t punt bier voor u alien
noch eens to bespreken, mag ik misschien mijn eigen stukje we]
excerperen :
Men meent gewoonlijk dat de etymologe van een woord de oudste vorm
is, d . w . z . de voor den zoeker ondst bereikbare vorm . Ala ik een taalzuigeling vertel dat ,Iarme" van ,lacryina" komt, dan is by zeer in zyn
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schik en meent, dat hij daar nn alles van weet . Maar %int men wat door
to dringen in de wetenschap, dan begint men to merken, dat er nog wel meer
achter dat woord zit, dat er nog wel andere en oudere vormen van dat woord
bestaan, en als men 't dan met behulp van allerlei geleerde woordenboeken
tot de wetenschap heeft gebracht wat de wortel van dit woord is, dan gelooft men
in die oudere vormen of in then wortel de etymologie to bezitten . Ten eerste is
dit niet waar, - ik kom er op terug . Maar ik wil voor een oogenblik eens
met dit argument meegaan, op voorwaarde, dat we dan consequent zijn en
eens zien waar de toepassing van bet hierin liggende beginsel ons toe leidt .
Want, niet waar? - als we dus, omdat de nu heerschende vorm visch ,etymologisch juist" is - dat is de vorm, waaronder we dit argument meestal
uitgedrukt vinden - ook niet vie willen spellen, dan later we dit omdat de
oudere vorm „etymologisch juister" is dan de jongere . Maar is dit niet met
elken ouderen vorm 't geval ? Is loverd niet onder, due beter dan lord? Is
hloverd niet ouder, dus ,beter" dan loverd, is hlafweard, - ik sla eenige
tusschenvormen over, die mijn lezers mij wel zullen willen schenken - niet
ouder, due 'beter' dan hloverd, en is . . . maar waar zouden we eindigen? Ik
verzoek u even op to houden met lezen, en u zelf een antwoord to geven op
deze vraag : ,Komt er nu niet een bezwaar bij u op, dat aldus geformuleerd
kan worden : Ja, maar, we kunnen in aile consequentie weigeren zoo ver met
uwe" - dat ben ik - ,oudere vormen mee to gaan, want loverd voor lord,
hlafiaeard voor hloverd enz. enz., dat is geen kwestie meer van spelling, dat
is een kwestie van uitepraak." Ik weet zeker : als deze vraag bij u niet opkomt,
nadat ge u in de zaak hebt ingedacht, dan zijt ge een uitzondering, want dat
erkennen 99 a/o van de tegenstanders en 100 s/o van de rest . En die 99 a/„
zien niet altijd dadelyk in, dat daarmee in beginsel - en hiermede verlaat ik
mijn voor een oogenblik aangenomen standpunt - bet pleit beslecht is, want
als loverd voor lord, visch voor 't ,nienwe" vis, een kwestie van uitspraak
is en n i e t van spelling, dan heeft Dr. Kollewij n ook 't recht om zonder zich
tot een taal-anarchist to stempelen, die ch van viech en menech er of to laten,
en vie, mere, to spellen.
En nu kom ik dan tot de vraag terug wat etymologie dan wel is, want ik
zei zooeven dat 't niet die zekere wortel of oudste vorm is . Hoe zou dat
kunnen? De oudste vorm is een fictie : evenals de oudste beteekenis waarover
de taalkundigen kunnen filosofeeren en abstracte discussies houdeii, maar die
we nooit kunnen noemen, zonder gevaar to loopen dat Collega X . ons een
onderen vorm of beteekenis naar 't hoofd slingert . Hier geldt 't woord van de
Genestet : ,Wat one de wijzen als waarheid verkonden, straks komt een wijzer
die 't weg redeneert." De oudste woordvorm, zelfs de wortel is 't dus niet .
Wat is de etymologie van een woord dan? Het is de kennis van alle woordvormen, die aan den tegenwoordigen vorm voorafgegaan zijn, de kennis van alle
oorzaken, die tot den overgang van den eenen vorm in den anderen hebben
meegewerkt, en vooral niet to vergeten, van den tijd waarop die vormveranvi
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deringen hebben plaats gegrepen, in een woord : de Vormgeschiedenis . I) En als
't dns de vormgeschiedenis is, die we noodig hebben voor de wetenschappelijke
taalstndie, dan moeten we onzen voorouders dankbaar zijii dat ze zoo tussehenbeide eens overtollige, dat wil zeggen niet meer uitgesproken, letters weglieten
- geen eymbolen hier, want letters, die geen klank meer representeeren zjn
symbolen van niets, dus Been symbolen - en dat ze een ander symbool in de
plaats zetten van een vroeger toen de klank veranderd was . En als wij dankbaar zyii voor then dienst, laten wij dan ook aan onze nakomelingen den
dienst bewijzen om nu de letters weg to later die wj niet meer uitspreken . 2)
Etiemologie - goed begrepen - is dus vormgeschiedenis, woordvormgeschiedenis, woordklankgeschiedenis, zo men 'tgeheel zuiver wit uitdrukken .
Verandert dus de klank - d . w. z. 't w o o r d - dan moot ook
't eim/ool veranderen . Wat doet nu de kouservatieve partij ? Die zegt
de c h in visch inoet behouden blijven want ?'roeger . . . . enz .
Wij zeggen : de ch moet nu af`geworpen worden, - moest al lang
afgeworpen ziju, want zij die n't ons komen moeten zien dat die klank
fn niet meer uitgesproken wordt - dit toen niet meer werd .
1) . w . z . de konservatief gaat i n zijn gedachten achteruit, de
radikaal in zijn gedachten vooruit.
En even waar is het - al volgt 't niet nit de letter van wat ik
hier schreef - dat de konservatief in ovzE gedachten achterblijft en de
radikaal met z'n tijd meegaat .

Zo ziet men dus hoe ik er toe kon komen om to zeggen dat ik met
de kreet ~,etiemologiese spelling" mee zon willen doen .
Onze opvatting van die woorden in ruime mate toegepast doer ons
de historiese ontwikkeling v o l g e n, en doet ons dus de historic k e n n e n
en daar is 'tons juist om to doen .
Len van de geleerdste Fransen die voor spellingvereenvoudiging pleiten - Louis Havet - brengt als bezwaar tegen de ~, orthographe protendue etymologique" (oude opvatting) 't volgende in
,,Et tons lee gens qui rcflechissent - linguistes on non - se deman"dant quel rapport it faut qu'il y ait eutre 1'etymologie et l'orthographe .
') illisschien is 't niet overbodig er bier op to wijzen dat't woord vorm biersynoniem is met
't woord zelf, d . w. z . 't woord zooals't gesproken, klinkt, en dat er niet mee bedoeld wordt : den
geschreven vorm . De geschreven vorm is niets anders dan een strikt genomen a l t ii d o n j u i a t e
weergave van het gesproken woord, - wat eigenlijk een pleonaame is . Met 't oog hierop
zou woordklank" misschien beter zijn omdat bet minder geschikt is verwarring to stichten .
s) Zie ook Gida, April 1893, 't artikel over Tualradikalisme, p . 156 .
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""Si je sais l'6tymologie, pourquoi 6talerais-je cette connaissance dans
"rune lettre h un ami on ~ un fournisseur? Et si je ne la sais pas,
,,pourquoi farcirais-je mon ecriture de signes qui ne me disent rien"?
1)it is heel geestig gezegd, - men kon 't van hem niet anders verwachten, en er is veel waars in ook . Maar 't is 't soort argument niet
dat we nodig hebben, - want Havet verliest de tnogelikheid van onze
opvatting der etiemologie nit 't oog, en ziet dus niet dat men dus ook
de nieuweren zou kunnen beschuldigen de spelling to veranderen pour
6taler cette connaissance d un fournisseur ." Neen, niet om zulke uiterlike
redenen, maar alleen om die ene innerlike dat een woordbeeld ook een
zo auis •r MOGELIK beeld van de voortestellen klank moet zijn, daarom
veranderen we . Die 'orthographe pretendue 6tymologique' is 't dus
werkelik als we maar de woorden goed verstaan .
Als ik vandaag mijn baard laat scheren, - of als de zorgen van
't verblijf in 't onderaardse vo'or m'n tijd mijn hoofd op een ke elbal
hebben doen lijken, moet ik dan m'n portret laten maken met een
valse baard of met eeu pruik?

Maar die kwestie van 't op tijd laten vallen van overtollige letters, van wat ik dus etiemologiese spelling, of historiese spelling zou willen
uoemen, van die 'vooruitziende' etiemologie dus - is noch belangrik
nit meer dan een oogpunt .
Ten eerste de pedagogiese waarde ervan, - de heer van den Bosch
heeft er ergens in z'n gloeiend moedertaal-betoog 1 ) op gewezen dat spellingkwesties een school van waarneming moeten en kunnen worden (p . 58 v.) .
En Sweet zegt : #Wij zullen er steeds aan moeten denkeu dat spelling
bij uitspraak ten achter staat. inplaats van spelling zullen we dus de
uitspraak moeten ouderwijzen . Onze leas zal moeten zijn : Let op de
uitspraak en de spelling volgt van zelf . Als 't verkeerd heet farther
en father in spelling to verwarren, moet 't u6ch verkeerder ziju die in
de uitspraak door elkaar to haleu . . . . Examinatoren zullen dus ook
niet zo zeer op spelling-kwesties letten, - eerder op de uitspraak, op
elocutie, op een goede voordracht bij 't lezen, onderwerpen waar flu bij
't onderwijs zo goed als nooit op gelet wordt . "
Bij wat er nu volgt plaatste ik in 't jaar 1880 een vraagteken en ik
moet eerlik bekennen dat ik noch steeds niet durf geloven dat het waar
is, - . of ziju zal :
')

Men vindt dit werkje door mij aangekondigd (en aanbevolen) in de Gida van Mei 1894 .
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""Als men zo geleerd zal hebben zijn uitspraak to kontrolereu, zullen
provincialismen en vulgarisinen gelteel en al verdwijnen en dauarmede zal
eeu der voornaamste hinderpalen uit de weg geruiand zijn die de fusie
van de verschillende klassen verhinderen ." (Handbook of phonetics p . 196 .)
Geheel en al ? Maar ik houd dit evenzeer voor 'en overdrijving als 't
oordeel van eeu collega, die mij ronduit verklaarde niet met die nieuwe
beweging to simpatieseren want "par ces temps de democratie, une orthographe pl>7tot difficile est encore la seule difference que je puisse esperer
de maintenir eutre moi et ma cuisiuiere ."
Hoe dit zij, in een spelling-gehoor-school in plaats van eeu spellinggeheugen-school zit zeker eeu grote opvoedeude kracht .
En laat ons noclt iets verder gaan . Stel u eens voor dat zulk eeu
waarneming-school reeds b .v. sedert de 16de eeuw bestaan had, dus
sedert het tijdperk dat men aan Nederlandse taalstudie begon to doeu,
al was die dan ook in Latijnse bochten gewrongen . Als `men' toes, al
was 't maar tot zekere hoogte, b.v . z6ver z'n uitspraak had kunnen
kontaoleren, beoordelen, om to merken dat men kersnaclit zei, in plaats
van (betrekkelik) kort daarvoor kerslnackt, - al-, men op een zeker
ogeublik (historiese gegevens zijn ongelukkig schaars, - juist tengevolge van ons slof achteraankomen) eens had gevoeld, gehoord, dat men
enigsins g i n g zeggen in plaats van enigs zips (zo als men sedert de
Middeleeuwen al uiet meer in uatuurlike uitspraak gezegd Izeeft !) dan
zon men toes - toen 't noch tijd was - die simboleu hebben kunnen
behouden omdat t o e n ook die gesimboliseerde klanken noch bestonden .
En 't gevolg zou geweest zijn dat men nu veel minder over die en
dergelike 'woordbeelden' zou twisten, eenvoudig omdat veel minder reden
tot krakeel in deze zou hebben bestaan .
En als we nu ook met 't oog hierop eens de toekomst willen nagaan,
om to zien wat 't gevolg van etiemologiese spelling - in d e z e zin, wel
to verstaan, geregeld toegepast, zou ziju, - dan zullen we tot de konklusie moeten komen dat er dan hoe langer hoe minder to verauderen
zal zijn, omdat de to simboliseren woordklanken minder zullen veranderen, maar aan den anderen kant zal de toekomstige nasnuffelaar
van de geschiedenis onzer klanken, d . w . z . in grote mate van onze
taaal, zijn nasporiugen door de perieodieke vormveranderingen oneindig
gemakkeliker gemaakt zien .
En wij die deze ouderzoekingen naar de ware vormgeschiedenis gemakkeliker geanaakt hebben, zulleu eerlik de naam van etiemologeu
verdieud hebben . - Ik heb gezegd .
Gez,t .
H . LoGEatev.
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een kleurig realisme) zijn van Brederoos
vcrzen de opmerkelijkste kwaliteiten . G. tt . fredero. Met proza van AL- En nit verzen van die twee kwaliteiten,
als we ze maar even komen in to zien,
BERT VERWEY en Vignetten van
T. NIEUwENnuIs . -Maerlanl . Met gnat ons open zijn huizen-stad, met grachproza van
ALBERT VERWEY en Vig- ten en kaaien, en landwegen met taveernen
netten van J . '1'oosop . - Allchci en van-de-weg-huisjes, d'ie een bescheiden
in de reeks jlrederlandsche Bidders domein lijken voor een zob-groot-gcnoemd
bij Van Looy en Gerlings to Am- dichter, maar die h ij groot en onvergankelijk geschreven heeft, omdat hij er in
sterdam . 1893 en 1894.
zag een bloeiend brok aarde, waar vb1
Gebonden / 1 .50.
zon en maan op scheen, en geleef van
Het eerste van deze hockjes is cen hartstochtelijke menschen was, en hij-zelf
bloemlezing uit Bredcro's Liederen . Bre- zwierde en pleizierde, zonnigst en stordero's Liederen zijn nict binnen ieders migst kreatunr van zijn tijd ." Behalve
bereik en daarom zijn verzamelaar van zijn milieu hceft men in deze nliedjes en
den bauadel en uitgever to prijzen . En dcuntjes, waar zon en regen nog aanhan,en", Bredero z'n hartstocht . Bredero
de verzamelaar nu is wel de man om bet
werk good to doen . Dat hewijst hij vooral
nvoelde zich het middelpunt van die en
in de vicrentwintig inlcidendc bladzijden . die huizen, woonplaatsen van zijn liefjes,
Beter dan ergens geschied is, is Bredero, die en die taveernen, vereenigingsplaiatsen
de Liedcrzanger, de onverbasterde bier
van zijn gildebroers, die en die markten,
gekaraktcriscerd : ~Brederoo, hollandsch kaden en landwegen, waar het krioeldc
vaandrig, straatjongen, drinkebroer en van hem al of niet sympathieke boeren,
meisjcs-gek, Anisterdammcr van straat, burgers en medevrijers", en ndagehjks
had hij zich in stille en hartstochtelijke
binnenhuis en landweg, hegrensd tot cen
heel klein stukje werkelijkhcid, maar daaar stemmingen to uiten over de wederwaarkenner van tot op kleur en moment ." digheden, die hem gemoetten in dien kleiBredero en zijn poczie . Tegenover Ver- nen kring. - En wat gold voor Brederoos
wey' voelt men, als men 't voclen wil, zien, dat bet zich op het zeer beperkte
hoe dood onze litteratuurboeken en hoe allerhevigst vereeninde, gold ook voor zij n
dood bet onderwijs dat iait die bocken
hartstocliten, daar e kleinst-lijkende gebeurtenissen van zijn leven, door de kleur
komt, is. Uit doze vierentwintig bladzijdcn kan men, frisch, krachtig, hartig
en belangrijkheid waarin hij ze zag deze poczie en dit proza beide vcrtolkcnde, zoo de ongunst van een meisje, of 't verdriet als hij haar niet spreken kon de jongens (mits nict al totual vcrongelukt in ons prachtig encyclopaedisch onder- hem oorzaken van wanhoop of uitbundige
wijs) Bredero leeren kennen, zbb dat ze blajdschap waren, om to zeg-en in zijn
(ook zonder geleerdheid omtrent hem to
helste accent. - Maar de Minnaar, dat
bezitten) in aanrakinq komen met hem, was onder de mindere anderen zijn felste
hem voelen en, als liepen ze langs een persoonlijkhcid. Hij, als Heine later lekkere zonnige zeedijk, waar men de die meersoortige, maar niet blivender
zee zoo recht in z'n open, blank aan- kunstenaar - heeft boven al de vergezieht ziet, in een wakkere ziltige bries, wisselin"en van zijn wezen deze eene gesteld, Tie van den Verliefde, met een
er wakker van worden en opfrisschen .
nStraat-zangerige natuurlijkhcid en ruiD stoom van passie en een eenvoudigheid
heid (als voorwaarde van uitdrukking voor van verschijning, dat ze als lichaam is
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- ten minste als men wil dot onze jongens ooit hun teal leeren schrijven . - Om
gelijke reden won ik hot * bockje van
Maerlant, dot den ll'apene Jlarliju!,
Van den laude ran Orersee en Der h erken
Clage bevat, ook aanhcvelen voor de school .
Als we de oude zuurdecsem van de boeketaal, van de dictees- er . opstellentaal We
boeketaal in z'n geineenste vorm) er uit
willen hebben, late-we dan Middelnederlandsch, ook vooral Middclnederlandsch
proza op de scholcn brengen, - - Diet
this voor de aardigheid, nog minder oni der
wille van de geleerdheid, maar om de jongens zin to geven voor hun nzoeders teal,
om die zin to versterken, om ze echt taalgeroel to laten krijgen, om ze to laten zien
die moeders tool geschreven en ze zelf tot
dat schrijven to brengen . Niet overal
zal men nog Maerlant kunnen insehikken,
maar zoo gauw maar bet hcele onderwijs
in 't Nederlandsch op die andere voet
is en ook de drie eerste H . B. S.-jaren
zoozrat heeleznaal in plants van aan allcrlei
poespas van grammatica die geen grainmatica is, son de wcrkelijke teal besteed
can han eigen fledachien to d.?nAen en hun kunnen • worden, zal er voor 't lezen en
gedachten, de himte fait le drukken, loot bckijken van Middelnederlandsch (geen
hij de jongens dan (voor alles frisch pro- studio van Middelnederlandsche Litteratuur! - dot is heel icts anders) genoeg
beeren to houden, bun bet leven, him
leven, menschenwereld en natuur into- tijd zijn.
rcssant later wordcn), lout hij de jonEn nog met iets anders moeten we iiitgens gevoel voor Bredero geven en ze gaan van Maerlant en Bredero (en wie
voorlezen en straks Men lezen - wit bier meer voor in aanmerking kunnen
Breiro : wit de Blijspelen en de Klnchten komcn) . Ik meen bet verzenlezen en de
en - bier deze Liederen, onsterfelijk theorie duarvan . Wat daarvan geleerd,
(dat wil zeggen dat ze Dog tprivg1erend wat door Diet weinig (bij allerlei soortenzijn) van eerlijkheid, ongeveinsdheid, on- van-onderwijs doceerende) lieden daaromwondenheid, waarachtigheid. Ik won omtrent geweten en geloofd wordt is zinde jongens ook Hbllandsch later leeren
en zouteloos. Ook daarmee zijn w •ij, door
wit Bredero, hoewcl dot een anteur is 't vereeren van de letter en 't Diet meer
hooren, in das refine Nichts aangeland . . Hoe
(en zulke auteurs zijn er meer, ook in
deze eeuw en onze tijd) : uit Bredero minder theorie, hoe minder owetenschap"
wow ik ze oog en oor geven voor de er van Poetick en Rhetorick wordt opgediseht, hoe beter, maar het enkele woord
kleur, de wending, bet accent, voor 't
dot tot de goede practijk zal leiden, dot
oorspronkelijk eigene van bun eigen moeders tool, - de Mat ran hun spreken, - moet dan toch bet goede, bet rechte woord
iets waartoe de bestoande bloemlezingen
zijn . Allen&s is men in de Germaansche
zich weini, de meeste zelfs beelemaal Diet landen de inbeelding dot net als bij de
leenen . M ant de teal van ons spreken is Ouden, ook bij ons elk vers near een bede voortzetting van de oude ingeboren teal paalde maat moest zijn en de bepaalde
van de XVe en XVI^ eeuw in Holland most bet vers eerst maakte, kwijtgeraakt .
en elders, en dear zijn de XVII •-eeuwsche Een van de opmerkelijkste verschijnseleii
auteurs (Diet alleen de Zeeuwen, Cats en is bet, dot in de dichters van bet nieuwe
De-Brune, Diet alleen Bredero en de an- tijdvak, tegelijk dot bet beginrijm (de allitdere blij- en kluchtspeldichters, Diet alleen teritie) weer een element van de poczie is
Hu~ygens, Van Heemskerk, maar ook Hooft geworden, bet eeuwenlang versmade en
en Vondel) vol van : moor Bredero is onder onvoeglijk en foutief geoordeelde vrije
accentvers weer herboren is : ze zijn gaan
hen alien een van de beste taalmeesters,
en onder ons woont ." Mooie opmerkingen
komen er bier over de figuur van den
Verliefde in de Litteratuur . En neenvoudiger en uitblinkender dan een" ziet
Verw•e y in onze letteren : ride figuur van
Brederoo ." En daarbij is hij dan de
ogroote werkelijklieids-minnaar." Zoo krijgen wij dot ,'samenstel van prachtig leven : den Verlicfde in alle wcrklijkhedcn
en lolgevallen van zijn XVII° eeuwsch
Amsterdamsch bestaan ."
In 't algemeen heeft Bredero groote
waarde voor de school oni versehillende
redenen . Omdat hij echt vertegenwoordiger is van een tijdvak, waarin de menschen nog echte levenslust hadden en
er een genot in vonden, net als een
kind, bun kraehten to oefenen, al spelende, - een 1u.•t die door het heerscheude
onderwijs geheel uordt uitge1lu .~chl . Dan
ox ziju eeuroudigheid, en eerlijkheid . Ten
derde - cm zijn direetheid in uiting en
uitdrukking. Vindt iemand dot de jongens Diet net als hansworsten-auteurs naar
een ,rstijlleer" maar eenvoudig en direct
mceten leeren schrijven, mocten leeren
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spreken en de woorden wilden nict altijd
stellen Taal en Lelteren III . Eenige weermeer in de gewone rhythmen gaan, liet zin ten opzichte van zulke naar 't buckenoude vers was daar wccr . Die gclijkmatige stof ruikende mededeclingen kan ik mij
rhythinen van den Renaissancetijd zijn nabij een dicliter wel denkon ; maar men
tuurlijk niet waardeloos geworden en zullen zet zoo de dour open voor de ergerlijkste
niet verloren gaan, maar ze zijn niet meer
beunhazerij, - mecstal nduiteuplaterij"
de poczie . Hot rhythme is vrij geworden ;
met een heel klein beetje ernst .
de heweging van bet vers is nu do beHot bockje van Maerlant heeft mwst elke
weging van bet gemoed, hot rhythme van pagina con pagina met woordverklaring .
de aandoeningen, de golving vats bct Waar zooveel to verklaren valt, is dit dunkt
blood ; de rhythmen laten zich niet meer me nog zoo gek niet. Maar bet verst<uut van
zoo maar vaststellen . Bij do groote dich- auteurs die zoo ver van ons afstiutn, moot
ters echter was en is inderdaad win bet toch op andere wijze voorbcrcid en mogeaccent alti ;d de opperbccrschappij vcr- lijk gemaakt dan zooals bier . Mot in 't
bleven ; die bun verzen good lezen wil, oog houden van de verhouding van Hank
die zal zich weinig oni "zoo' eel jamhen
en teeken d . i. laal en spelling, moot er
lper reel" maar cnkel om de ziel van gewezen op hot karakteristick ondctscheihot gedicht, die nit to spreken hekont- dende van die oudere taal . Er moot gczurgd
meren ; bun work wemelt van verzen (en dat do leerling die oudere taal in Been cnkel
Met de slcchtste!) waarin gccn vaste mast opzicht voor minder good on minder ntaalen ;con g'eregistreerdc vocten tc ontdekken kundig" kan houdeu . Zooals 't nit is, volvallen . En zoo or al niet nan to twijfe1cn doet hot Maerlant-bockje niet . Daargelatcn
is, dat do invloed van do Ouden lets goeds
al hot foutieve (later Are . beterde) in do vergewerkt heeft ook in do vormen der poczie, klat•i ng, - • waarvan auderen al genoeg
ons vers is innig zou Germaansclt gehleven, hcbhen gezegd.
dat zoer zeker ooze verslccr - stet hot vrije
iNiet overbodig zouden bij Ilooft en
aecentvers behoort to beginnen en to cin- Breero eenige aanteekeningen geweest
digen en men icmand tegenwoordig best zijn . Want dat een XVII -eeuwcr zoo
verzen leert lezen, door al lijner en fijner maar to reproducceren is, is nict waar .
zijn oor to oefcnen aan en voor bet vrije 1k moet jongelui die oude poczie thuis
aecentvers en hem (fat overal op to doen
zelf kunnen laten bestudeeren ; maar daar
merken ; op to doen merken vooral, hoc die moot dan hulp bij zijn . Met bet oog
regelmatige, maatvaste rhythmen in taldaarop, zou ik zulke Aanteckeningen
loos veto gevallen slcchts verniomde accent- daut aehterin willen hebben . In school
verzen zijn, die bij een eenigszins goede
kan men dan bet bewijs vragen, dirt or
lezing van zelf bun vermotnnting laten gestudeerd is .
varen . . . . Om vcrzcn to leeren lezen,
v. D. B.
1894.
daar komt meer bij to pas, innar hot is
Sinds de bovenstaande aankondiging
al een heel voornaam ding dat men weet,
hoe do innerlijke natitur van ons vers is . geschreven word, zijn twee nieuwc boekjes
De Liederen van Bredero nu, en bepaald in deze reeks verschenen :
ook wat Verwey daaruit gekozen heeft,
Roenter Fisacher tot 1'eitarna on Onno
hebben nit bet oogpunt van dit verslezen
Zwier van Haren en Bilderdijk, beide van
groote waarde voor hot nieuwe onderwijs. A . Verwey en bij de Firma van Looy en
En natuurlijk ook once beste Middel- Gerlings natuurlik, beide een paar merkecuwsche poczie . - Ziehier een derde waardige werkjes, waaromtrent in do volreden waarom wij gelooven, dat de Neder- gende allevering iets naders zal gczcgd
land ehe schr(rers van de Firma Van Looy worden .
en Gerlings een toekomst kunnen hebben
ook bij bet onderwijs . Hier en daar zijn
Gedichten uit het Haagsche Liederze trouwens reeds ingevoerd .
handschrift, uitge-even en tocgeEen paar opmcrkingen ten slotte . Ik
licht uit de Miadelboogduitsche
kan bet niet good vmden, dat Verwey
lyriek, door Dr . JOHANNA ALEIDA
geen woord zegt over de teksten waar
N LILAND. - Leiden, G. Los, 1896 .hif die van daan heeft . Laat hij een
XV en 224, 8° .
vertrouwbaar uitgever zijn, - van die
vrijbeid die bij bier neentt, is op de
Het bovenstaande is de titel van een
schromelijkste wijze door allcrlei knoeiers academisch proefschrift, waarmede voor
misbruik gentaakt ; zie daarover Inijn op- bet eerst een dame den grand van doctor
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in de Nederlandsche letteren verwicrf.
Dc lezers van dit tijdschrift bebben zeker
reeds uit de couranten hot een en ander
vernomen van de waardeerende woorden,
bij doze merkwaardige promotie gesproken,
en van den lof, door de hoogleeraren aan
den arbeid der jeugdige doctoranda toegezwaaid .
De uitnoodiging der Redactie, dozen
arbeid bier aan to kondigen, was mij om
racer dan ecne reden welkom . Hot is
altijd aangenaam, van eene welgeslaagde
potting to kunnen zeggen . dat men or
cenig deel nan heeft . In een Gids-opstel
(Januari 1889) en in een Spectator-artikel
(J uni 1893) had ik de aandacht der jonge
Ncerlandici gevestigd op hot groote belang, dat er voor hen gelegen is in de
vergelijkcnde studio der Middelhoogduitsche en Middelnederlandsche litteratuur .
Ik wets vooral op de Nederlandsche lyriek
der14' ceuw, die z6o stork Duitsch getint is,
dat. zij zonder nauwkeurige kennis van hot
Duitsche minnelied yank onverstaanbaar
blijft, - reden waarom zelfs de schrandere
Vi:Rwras to kort school in do vcrklaring
der door hem uitgegeven gedichten van
hot kleine Haagsche handschrift . Gevolg
gevende aan dozen wenk heeft Mej . Ni LAND zich tot een stelselmatige studie van
do Mild . lyriek aangcgord, en op grond
van do verkregen inzichiten een twintigtal
tot dusver flog nict gedrukte gedichten
van hot groote Haagsche HS . n° . 721
uitgegeven, in bijzonderheden toegclicht
en in him nard gekenschetst . Hot is mij
con groote voldoening to kunnen verklaren, dat zij daaren over 't algemeen
goed gcslaagd is, vooral in aanmerking
genomcn, dat zij ,'de spade stak" (IX)
in cen nog nauwelijks ontgonnen bodem,
en this nict hot spoor van anderen kon
vol'•e n, maar baar weg, bare niethode
zelf moest vinden . Zoo zij zelve bet
verkre en resultant npoover" noemt, dan
plcit (lit voor bare besclieidenheid ; zij
heeft althans den sleutel gegeven tot
eene poizie, die, hoewel op Nederlandschen grond gekweekt of overgeplant,
ninar vorm en inhoud zoozeer van bet
het gewone Mnl . type afwijkt, dat zij voor
de mceste Neerlandici een gesloten book
moest hlijven . Fn men bedenke wel, dat
hot bier eene dicbtsoort geldt, die onder
de kunstuitingen der middeleeuwen een
zeer belangrijke plaats inneenit, al is
zij in de nklassieke" Mill . litteratuur zoo
good als niet vertegenwoordigd, en to haren
opzichte een nquantitc negligeable ."

De arbeid, door Dr. N. verricbt, is
blijkens hot voorafgaande tweeledig. In
de eerste plants heeft zij onitrent oorsprong, ontwikkeling en wezen der Mud.
lyriek een zeer naanwkeurig onderzoek
ingest old, dat zich uitstrekt tot alle
onderdeelen, behalve den vorm . ') Zoo
iets is gauw eze-d . Maar aIs inert zich
een denkbeeld wir vormen van den kolossalen arbeid, die daarmee gemocid is,
dan moet men eens de lijst van geraadpleegde werken en bronnen (XII1-XV)
en vooral de noten (71=121) inzien . Hot tweede gedeelte van hot work bestant uit cen afdruk der twintig gedichten
met doorloopende aanteekeningen, voorafgegaan door cone gesehiedems van hot
Hs . en eenige opmerkingen over de daaruit
gekozen stukken .
Bij de schets van de ontwikkeling der
Mud . lyriek stuitte Dr . N . al dadclijk op
een groote mocilijklicid. De oorsprong
dozer poizie ligt voor Con decl in bet
duister . Men weet, hoeveel er al over
KIIRENAERC . DIETMAR VON AiST e. t. q .
over en wcer gesclirevcn is . De meeste
Duitsche geleerden zijn genegen, in de
liederen dier dichters de voortzetting eener
nationnle, zonder invloed van buiten ontstane lyriek to zien . ALFRED JEANROY, een
leerling van GASTON PARIS, komt daarentegcn in een zeer gedetailleerd onderzock 2 ) tot de slotsom, dat ook doze zoogcnaaind nautochthone" poizie niet van
Romaanschen invloed vrij is, hetgeen mij
ook zeer waarschijnlijk voorkomt . Wat
Dr. N . op hlz . 7-10 over doze ingewikkelde quaestie zegt, getuigt van goed inzicht en gezond oordeel . Alleen had ik
gnarne gecien, dat zij het iieigenaardige
Noord-Fransche karakter," waar''an op
b1z. 7 sprake is, nader had gekenschetst,
omdat dit ten nauwste samenhangt met
de bcoordeeling van bet oudste Duitsche
minnelied . Daardoor zou ook op de beteekenis van VELDEEE als lyrisch dichter
een lielderder licht zijn gevallen . Hot is
mij althans nu Diet duidelijk, waarom
onder bet opsebrift : ,,West-Duitsche lyriek
onder invloed der Noord-Fransche" doze
dichter naast HIISEN, REiNxIR en MORUNGEN c. a. genoemd wordt . Immers zoo bij
VELDEKE bet eigenaardige Noord-Fransche
karakter zich doet kennen, dan is dit toch
') Op (lit lactate punt kom ik nog terug.
') Lea originea de la pocsie lyrique en
France au moyen Age.
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geenszins bet geval bij dedrie anderen, wier
poczie, volgens Dr. N . zelve, een beslist
provengaalschen stempel (un caractkre abstrait, mctaphysique) draagt, vooral die
van HEINRicH VON MuRUNGEN . De gedachtegang schijnt mij bier Diet geheel
holder.
Uit de omvangrijke litteratuur over den
vorst der Duitschc minnezangers,WALTHER
VON DER VOGELWEIDE, heeft Dr . N . met
verstandig overleg hot weinige uitgekozen,
wat men als ,lositief bewezen kan aannemen . Hot karakter en do historische
beteekenis zijner poczie heeft zij zeer joist
doen uitkomcn . Ecne opnlerking zij mij
veroorloofd . Op blz. 25, waar do licderen
der ,niedere Minne" besproken worden,
had ik een verwijzing verwacht naar
do oude Noord-Fransehe motieven, door
JEANRUV als npocsic populaire" tegenover
de hoofsche poczie van provcngaalschen
oorspron ., gesteld . Wanneer men hot beroemde licdje nUnder der linden" in
dit licht beschouwt, clan vindt men er
Gene, zonder twijfel zeer gcestige en bevallige, omwerking in van hot oude motief
der pastourelle. Het komt mij voor, dat de
scl ;rijl'ster zoowel hier als hij VELDEKE,
meer partij had kunnen trekken van de
door JEANROY gegeven wenken .
Do dric richtingcn in WALTHER's poczie,
de nhtlische", do nvolkstiimliche" en de
nSpruchpoesie", loopen in later tijd hoe
langer hoe meer uiteen . Dr. N. heeft
daarom de verdere ontwikkcling dozer
drie dichtvormen afzondcrlijk geschetst .
Dat zij hierbij slechts drie dichters, NIFEN,
NITHART on WINTERSTETEN, nader karakteriseert, zal men met hot oog op de
grenzen, aan zulk een arbeid gesteld,
alleszrns begrijpelijk vinden . Hot ware
andersonmogelijk geweest, die ontzachlijke
stof op zoo weinig bladzijden of to handelen . Misschien is do minder gclnkkige
redactie van den zin op blz . 35 : nVindt
men nu spriiche bij adellijke dichters"
enz. to wijten aan to groote beknoptheid .
Beslist onjuist is hetgeen in verband hiermede omtrent WOLFRAM VON EscilENIiACH
gezegd wordt ; immers, WOLFRAM behoort
noch tot de nFahrenden", noch tot de
aS}rruchdichter".
Hot zou mij to ver leiden, zoo ik de
door Dr . N . gegeven schets van den
I n h o u d der Mhd . lyriek in bijzonderheden Wilde bespreken . Zoowel de opzet
van het geheel, als de uitwerking van
de onderdeclen komon mij zeer wel geslaagd voor . Zooals ik reeds vermeldde,
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was zij voorshands genoodzaakt, de taalvormen in verband met de spelling der
handschriften en de verstechniek van haar
onderzoek uit to sluiten . Hot spreekt van
zelf, dat tengevolge daarvan bij de behandeling der uitgegeven gediclten hot
een en ander aan Mare aandacht ontsnapt
is. Maar wie heeft ooit bij den eersten
aanloop de volmaaktheid bereikt? WanDoor zij, hetgeen ik hoop, hare studie
verder zal uitstrekken, bijv. tot de OudVlaamsche gedichten, door Caron uitgegeven, dan zal zij ongetwijfeld doze
leemte Wel aanvullen .
De hierbij behoorende noten kunnen
zeker geen aanspraak maken op den titel
van amusante lectuur : 40 bladzijden vol
citaten, rijkelijk doorspekt met namen en
cijfers - een waar monnikenwerk, maar
onmisbaar voor de verklaring der volgende
teksten . Menigeen zal zulk een inanier
van werken wellicbt ngepeuter" noemen,
maar zeer ten onrechte . Wien hot er
om to doen is, den poctischen stiji eener
lettcrknndige periode zdd to bescl ;rijven,
dat die scuds tot grondslag kan diction
van verder gnderzock naar litterarisehe
verwantschap, die mag zich niet bepalen
tot algemeene beschouwingen, maar dient
een stelselmatigen en nauwkenrigen ninventaris" op to maken van do stijlmiddelen,
waarmee in zoo'n periode gewerkt word,
vooral waar het zulk con stereotiepe kunst
geldt, als do middeleeuwsche . Zoo heeft
O. a. SIEVERs in zijn groote HELIANDuitgave een dergelijk repertorium voor
het oude Duitsche volksepos samengesteld.
Ook WILMANNS geeft in "Leben and I)iehlen
1Vallhera v . d. F ." eon dergelijk overzicht
over den inhoud der hoofsche lyriek ; dit
heeft waarschijnlijk tot voorbeeld gestrekt
aan Dr . N ., wier aanteekeningcn overigens
geheel zelf'standig gemaakt On .
Do Gedichten zelve on de door Dr . N.
daarbij gegeven toelichting kan ik hier
Diet in &Ile bijzonderheden besproken .
Ik bepaal mij dus tot eenige algemeene
opmerkingen, waarhij ik tot verduidelijking enkele voorbeelden zal voegen . Hot
was lang goon gemakkelijke tank, doze
veelal zeer bedorven en duistere teksten
to verklaren en -- casu quo - de vermoedelijke juiste lezing aan to geven . Al
is de schrijfster Diet altijd daarin geslaagd
(verscheidene plaatsen schijnen mij trouwens wanhopig bedorven), zij geeft toch
doorgaans blijk van gezondverstand en combinatiegave ; o . a . blz. 155, s1 ; 157, 119 :
173, 130 ; 182, 343 ; 191, 18 ; 212, str.4 ;
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213, 38 . Over do verklaringen, waarmee
ik bet niet eens ben, spreek ik aanstonds .
Dr . N . heeft (blz . 142) de twintig
stukken verdeeld in drie rubricken : \Th aih
tedichten, Mill. gedichten, stork
uitsoh getint, en zuiver Mill . gedichten . Hot bevreemdde mij zeer, dat
ik bij bet lezen en bestudeeren der verschillende stukken van sommige nummers
een geheel anderen indruk krecg, dan ztj
blijkcns de indecling op Dr . N . gemaakt
hadden . Dit betreft vooral no . 3 en n,'. 5 :
bet eerste schijnt mij geheel Mhd., bet
twcede gelicel Mil . ; zoo dunkt mij ook,
dat iio. 11 en n^ . 13 nict in dezelfde
rubrick thuis behooren : dit laa tste is
even goed Nederlandsch als de andere
nuniners der derde groep. Ik kan daarover niet met Dr. N . in discussie tredcn,
daar zij nergens aungeeft, op welke gronden
hare classi!icatic berust . En verdcr - moot
niet bij de gedichten der eersto groep de
teksteritiek en verklaring uitgaan van do
oorspronkclijke Hoogduitsche redactie ?1
Toch volgt Dr . N . bier dezelfde mothode,
als bij die gedichten, waarvan de grondslag Nederlandsch is. Om een voorbeeld
to semen : op biz . 165, strophe 37, 208 staat:
Min gedrus noch nye min wan
Aen uch, reyne wives bilde,
waarbij Dr . N. annieekent : "Mnl . ,gedruucch (onstuimigheid), VERDAM Mnl.
Wdh . II, 446" enz . Hoe zou dit echt
Nederlandsche woord in een - zooals
Dr . N . zelff aannecint - 1)uitschen tekst
komen, die alleen door een Nederlandschen afschrijver wat wordt verhaspeld?
Trouwens, scat beteekent dan : omijue
onstuimigheid noch ooit mijn hoop op u,
edele vrouw!" Er nioet eon werkwoord
s(aan, bijv. : n Mi no gebrast noch nyc min
wan aen uch", d . w. z. itnog nooit heeft
mijne hoop op u mij begeven." Hot is
natuurlijk niet mogeliik, met volkomen
wetenschappelijke zekerheid bet oorspronHeere, ich hain zu menigen stonden
Wol gehoret uwer klagen ;
Icb hain och vil wol bevunden,
0
Wye ir') von dage zu daghe
Haaent mit zuchten wol behoet :
Des it billich zult geniesen ;
Mich wil nemmer das verdriesen,
Icb mach itch noch hoe gemoet .

kclijke to reconstruceren, maar in elk geval
koint cone overzctting in hot Mud. zeer
nabij ]let origincel : do mceste duistere
plaatsen worden bolder, en versmaat en
rijm, in bet handschrift schromelijk verknoeid, komen op verraassende wijzc t.crcclit .
Ik wil hiermee volstrekt niet zeggen,
dat bet wenschelijk zou. geweest zijn,
doze reconstructie van hot tilted . origineel
in de plants van bet door hot hs . overgeleverde to stellen . Tegen zulke reconstructies heb ik zclt' indcrtijd (Museum I,
4, 147) bedeukingen geuit naar aanleiding van de door BEUAGIEL, ETTMiiLLER
en HOFFMANN herstclde Ncderduitsche
tekstcn. Dat Dr . N . ons de lezing van
bet hs . zelf gaf, is uitstekend, ell ik sluit
mij, wat dat betrcft, geheel aan bij wat
Dr. BuITEsIwsT HETTEMA in dittijdscbrlft
(Jg . IV, 380 vgg .) gezcgd heeft . Ik zou
zelfs do interpunetie gauarne willen missen,
ware ]let nict, dat do uitgevcr daardoor
vaak zonder veel omhaal zijne opvatting
van bet zinsverbaud knit aanduiden . Maar
de verklaring van den tekst, die in dozen
worm viuak zeer duister of geheel onzinnig
is, kan slcchts dan gelukken, wanneer
men door de Nederlandsche vermoniming
been tot hot oorspronkclijke gCwaad doordringt. Do niceste duistere plaatsen worden dan holder, en, zooals ik reeds zeide,
de vorin der gedichten komt meteen tot
zijn recht . De dichter van no . I en II heeft
gebruik gemaakt van do bekende in haar
ecnvoud zoo mooie en zangerige strophe
Fall ULRICH VON LIEChTENSTEIN, die door
Dr . N . zclf op blz . 28 aangehaaald wordt .
Doze strophe bestaat nit acht verzen, elk
met vier hetfngen, aldus rijmende : a b a b
(Stollen) c d d c (Abgesang) . De rijmen
a en d zijn slepend, de andere staand .
Ik kies tot voorbeeld str. 30 van no. I,
die, zooals ze daar staat, zooivat gebeel
Middelfrankisch is, en pbuats er bet Middelhoo"duitsch naast, met twee onbeduidende
wyzigingen
Herre, ich hfln ze menegeu stuuden
Wol ghzret iuwer kluge ;
Ich h&n ouch vil wul bevunden,
Wie it iuch von tige ze tige,
Hint mit zuhten w61 behuot
Des it bilhch stilt geniezen ;
Mich wil nimmer des verdriezen,
Ich mache iuch noch huhgemuot .

') Hier ontbreekt uch, hetgeen door Dr . N . niet vermeld wordt, •ofschoon zij in de aanteekening spreekt van sieh hiieten. De outbrekende hefting wordt daardoor vanzelf aangevuld .
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Ik wilde er op wijzen, dat de woorden
klaye(n), daghe bier als staand rijm dienst

doen, wat zij bij Mild . dichters ook indcrdaad zijn, onidat de stamlettergrcep kort
is (Versehlcifung) . Dit nu is in deze Fcdichten bijna zonder cenige uitzonderrng
bet geval, waar tweesylbig rijm voorkomt
in plants van eensylbig, daar is de stamsylbe steeds organisch kort, en bet rijm
geldt dus voor staand rijm . Dit bewijst,
wat ook wit den stiji hlijkt, dat de dicliter
de traditie van den goeden tijd der Mhd .
lyrick volgde . Hij schijnt LIECHTENSTEIN
tot voorbeeld gekozen to hebben Ik stel
mij de zaak zoo voor, dat bet oric'ineel
Hog in de 13' ecuw in Zuid-Duitsclland
is gcdicht, en dat bet in verloop van tijd
door de hander van verschillende RijnFrankische afschrijvers is gegaan, eer bet
hier belanddc en een ruin of meer gcprononccerd Nederlandsch tintje kreeg . Dit
is zeker, dat de spelling van al onze
liederbandschriften rut hot Beicrsche tijdvak eene merkwaardige ovcreenkomst vertoont met bet mengsel van Hoog-en Nederduiisch, dat• wij in sommige Nederduitsche
bandschriften van denzelfden ti id vinden,
o. a. in de gedichten van EVERARDUS
VAN MINDEN, en in bet gcdicht V. D.
H. MS. III 468 p . V, met bet refrein :
Sunder seyn . De overheersehcndc kleur van
dit mMisclrdialekt" is middelfrankiscir . Doeb, ik kan dit bier slechts aanstippen,
want, zooals ik zeidc, tail, versmaat en
rijm heeft Dr. N. van haar ondcrzoek
principieel buitengesloten . Mocht zij het,
wat ik hoop, voortzetten en verder nitbreiden, dan zij dit punt vooral aan hare
aandacht aanhevolen .
Over den contmentaar sprak ik reeds met
een enkel woord . Dr. N . is ecr to sober,
dan to kwistig met hare aanteekeningen .
Er zijn althans verscheidene plaatsen, waaromtrent de commcntaar zwijgt, hoewel zij
dringend toelichting vereischen . Zoo b.v.
I, str. 6 :
Here,

ich wil uch nicht zu balde

Helfen, als

it wanes waent,
zaude,

Ich doen nicht, als dede

Die nach lieve was verzent,
Dat zi tot da

was

gelach.

Van de onderstreepte onverstaanbare
woorden is alleen bet laatste vermeld,
dat verschreven is voor van . Maar wat
beteekent : wanes waent en zaude? Daarover vernemen wij niets . Dat teaent stoat
voor went, weld (gij wilt), en dat er v66r
zaude een I of Y is uitgevallen, ligt tech
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niet zoo voor de 'hand . De zin is dus :
nik wil u niet zoo spocdig troost geven,
als gij wel wilt hopen : ik doe nict, als
Isalde, die z6o om haar lief trcurdc, dat
zij er van stierf."
Naast de vele goedc verkhrringen stain
toch ook verscheidene, waarmcde ik bet
niet eens ben . Ik stip wit bet . cerste
gedicht bet volgende win : str . 2, 17 :
Da sus sy genade hort beteckent niet
waar zij (de genade) is, ni. bi) God, maar :
waar immrrs de schat der yenade is ; der
genade hort is God, s,+/ is conj . pracs . van
zijn ; die conj . kan bet best door immers

wecrgege-en worden . - Str. 9, 72 : Des
ruwen is verschreven voor truwe(n) ; de
komma moot staan acliter yetsemen, en
gelezcn worden : das truce ich geloven wol
= dal durf ik wel to gelooren, das yetrane
ich mich wol za ylanhen . - Str. 31~, 277
Der zijt ii iu vruden ein kan niet betcekenen : daarnrede -Ut go' alleen terreden,

hctgeen trouwens in drt verband geen zin
geeft. Hot rijmwoord geschien lecrt, dat
ein bedorven is ; er lrceft . waarschiinlrjk
gestnan : ien of jeer = Duitsch jen ofjehen,
lretgcen rijmt met ge<chrn of geschehen.
Het rijm ghe.+cee+u yheen (voor jeeu) komt
inderdaad II, 10 voor, zonder eenigetoclichting. Ik vermoed, dat zijt verbasterd
is wit zult, zoodat bet vers zou luiden :
Der zult it zu vruden jeer, een zeer gewone fraze voor : die zalt gij cue areugde
noemen. - St r . 38, 309 : And och o fraut
so +n
,~a kan ik niet terecht brengen . De
verklaring van Dr . N . is onrnogclijk,
on de constructie en om bet rijm . Van
bet pron . wy kan bier geen sprake zijn,
bet rijinwoord gee vereischt wee = Duitsch
we. De bedoeling is zonder twijfel : alsoJ'
hem wee to moede is (terwiji hij mnerlij
hope wonne heeft) ; maar van den tckst is
niets to maken . - Str . 40, 320 : Valrche
iliac is zonder twijfel : nalschedinc = valschheid. - Str. 41, 331 : Dos it over much
onfaet is doodeenvoudig : dal gij nrij weder
(aver) onlvangt . Achter zin (329) moet de
komma wegvallen .
In bet tweede lied, str. 3 is verryt niet
van varen, maar van verren, virren, verwijderen, scheiden van ; de zin is niet duidelijk, men zon eer verwachten liebes
verret. - Str. 8, 58 ombedelijche is een
heel gewoon Duitsch woord voor swat
niet gevraagd mag worden" ; cf. 66 : bedenlijch . - Str . 10, 73 nolyt kan in dit
verband niet staan voor romyt. Ik weet
er echter zelf niets beters op . - Str. 13,
100 zou ik lezen : don beiach ; 102 staat
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ws eln voor wijs arijn . - En zoo zou ik I

nog een menigte bedenkingen kunnen
opperen, als de plaatsruimte bet gedoogde .
Ik last echter voorloopig doze quaesties
van tekstcritiek en -verklaring rusten, om
nog eenige andere punten aan to stippen .
In hot derde lied : Van den zomer und van
den winter zijn twee strophen, n°. 3 en
n°. 6, waar een regel ontbreekt ; in de
eerste is ook het rijin in de war . Het
is aan de aandacht van Dr. N. ontgaan,
dat de afschrijver na den vierden regcl van
strophe 3, wear hij van f° 14 v° overa ng op
f° 15 r°, in cen (of de) volgende strophe
verzeild is gcraakt, waarvan hij de vier
slotverzen deed aansluiten . Dit blijkt ten
duidclijkste uit bet rijm baden : verladen,
en uit hot volslagen gemis nan samenhang .
In strophe 6 is de derde regel, riimende
op ille of il, uitgevallen . Dr . N. geeft
den tekst z66, zonder eenige toelichting :
Van November zn nn Aprille,
Dim derde dem sourer, al sweche stille,
Want hene conste niet gekeren .
Ik moot nederig verklaren, dat ik daarvan
niets begrijp.
Wat n°. 16, Vroateen Venus read betreft, geloof ik, dat bier twee gedichten
met elkaar veemen"d zijn . Het stuk,
waarop de titcl doelt,begint met strophe 4 :
Venus, vron, der nrinuen slot! d . i. hot verzock aan Venus our raid in minnezaken .
Ret antwoord van vrouw Venus is vervat
in str. 6-9. De overige strophen, 1,
2, 3 en 5 hebben hierinee niets to maken,
maar vormcii een lotdicht op de gcliefde
in den gcwonen trant (dueghens in regel 6
is zonder twijfel verschreven voor truerens) .
Ten slotte nog dit : ANEJIes is eon symbolische dichternaam, zooals ZERNOT e . a . ;
hot is de hekende Mhd . formule rlnehaz,
zeer gebruikelijk in spreekwijzen, als :
daz hize ich tine haz = ik heb er niets tegen ;
ik vied bet r9oed. Van de nbekende jachtallegoriecn' (blz. 199, noot 11) vind ik

op blz. 33 niets .
Mochten de talrijke aanmerkingen, die
ik hier maakte, de jonge doctoresse niet
afsclirikken, de zoo good bcgonnen studie
voort to zetten. 1k denk to gunstig van
haar, our niet to veronderstellen, dat
zakelijke en strenge critiek haar aangenamer is, dan nietszeggende, vage loftuitingen .
Amsterdam .
J . J. A . A . FRANTZEN .

Proza en poczie
nit Nederlandsche schrijvcrs . Verzamcld door M. en L. LEOPULD.

Kleine btenrlezing .

Alweer een bloemlezing? ! - Ja, waarde
lezer, 't is zo ; dit is do honderdste juist ! Wel verbazend! Hoe kunnen do mensen
toch al maar weer nieuwe geschikte stof
voor jonges vinden? - Wil ik u daar es
op antwoordon? Stunt or wet bij, dat
doze voor jonges is? Nee, immers! Ja toclr, or stnat in de voorrede, dat
de schrijvers hopen dat do njeugd" het
eon uprettig" leesboek zal noemen ! Waarachtig, hot staat er! U hebt gelijk,
maar ik kijk me werkclik de ogen uit
'et hoofd. Moot do njeugd" (waaroin toch
tussen aanhalingstekens?) op zo'n book
getrakteerd wordcn? Daar komt je de
optocht tegen : een potsenmaker, die
brabbeltanl spreekt, een wijsgeer, die
over het kruis des levens fielosofccrt, 'en
liedjeszanger, 'en rijmelaar, 'en prulpocet,
Vondel, Huygeris, Potgieter, Bilderdijk,
'en domienee, Bram de Mop, Eline Vere,
en ten slotte Willem Kloos in mijinering over z'n verloren geluk . 't Is om
j e ziek to lachen!
En moeten nu jonges dat mooi vinden? B . v. - ik doe maar een greep
en alles wat ik niet noem is daarom
noch niet geschikt voor jonges - dat
laatste prachtig mooic sonnet van Kloos, die slapeloze nachtt van Eline Vere, die aandoenlike geschiedenis van de twee
Schoentjes, - fantaziecn over muziek,
redcrijkers, de Waarheid en 1Esopus, mijmeringen van peen ouwelijke, huishouweliike vrijer", - beschrijvingen van
neen gezelschap sukkelaars in Arcachon",het groeien van eon praatje!
Maar me lieve mensen, verzamelaars!
wat weten de jonges van Taster, van
sukkelen (behalve met Gricks en Latijn),
van oude-vrijers-gevoelens, van schoentjes
en wat ze to vertellen hebben, van slapeloze nachten en verloren liefde? 't Is
immers al to zot : of is i,Hollands frisch
ontloken jeugd", niettegenstaande alle
hockey en football, tennis en fietsrijden,
nu zo ver-fin-de-siecle'd, dat ze daar
alles van weten, op de schoolbanken al?
We weten gelukkig beter. Maar 't is
met alleen voor de kleinere njeugd" ; ze
komen ook in hogere klassen!
En denkt U dan, heron verzamelaars,
dat ze dear rtjmelarijtles als dat ding
van Immerzeel, nien als de Philosophische
eieren, hot vervelende gelakskind zonder
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hemd van Helvetius v. d . Bergh, of de
oude harddraver van Alberdingk Thijm
,,de Twee portretten" noch mooi zullen
vinden ; dat ze zich dnar met zulke brokstaakjcs als van odc Kleine Johannes", als
van ,,Een praatje" zullen laten afschepen .
Dat ze, gesteld men bepaalde er zich
bij 'en blocinlezing, van Werauncus Butting
met liecer icts vrolikers hadden dan 'en
begrafenis? En er was zoveel naoois van
hem ! Het is dus totaal ongeschikt om 'en
jongesboek to worden en voor hogere
klassen deaagt bet evenmin .
,'M aar waaar moot bet dan voor dienen ?"
Wnarde lczer, dit moet worden 'en
famielieboek : bier vindt aelck wat roils" :
de een lint zich aangenaana bezig houden
door ode Schoolmecstcr", Immerzeel,
Asschcnbcrg, - och, en waarom nu die
goeie Van Zeggelen vergeten? Dat vied
ik niets lief! Een oudcrc houdt zich bij
Van Lennep en Hildebrand . Een paar
jaar later : wel dan lees je nVondel in
burgemeesterskamer", en als de leeftijd
van slaapeloze nachien, laster, liefde, sukkelen en sterven komt, dan krijgen de
andcre stukken 'en beurt. Zo ziet U dat
dit 'en ramplasant voor wader Cats is,
'en huisbock .
Maar ik geloof, dat bet toch in do
allercerste plaats dienen moet als de
hondcrdste blocmlezing . Waartoe zetten
ze anders in de voorrede dat ze hopen
dat onze njeugd' bet iu den goeden zin
een prett~q leexboek zal noennen . Caveant
praeceptores!
Nu noch bet resept voor volgende
blocnalezingen : ga lezen of laat uw famielie bet doen en overschrijven wat ze
op alle denkbare lceftijden, van dat ze
kunnen lezen of tot 80 jaar toe, mooi vinden ; leg die papieren bij elkaar ; schud
ze good door elkaar, elke keer dat U ze
wilt gebruiken en racem er een dozis van ;
loat die drukken . Is de dozis to klein,
doe er dan noch 'en schepje bij en U
zult zien hoe uitstekend bet in 'en nbchoefte des tijds" voorziet . a)
J. B . ScnEpExs.
Haarlenn .
') Vgl . Dr. G . Kalff, Het onderwUs in de
afoedertaal, biz. 129 .
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JVoordenboek ran hel Gelderech-Overijselwh Dialect door J . H . GALLF:E .

's-Gravenhage, Martinus Nijhoff .
1895 . Prijs f 2 .50 .
De Schr . geeft in dit Woordenboek
een aantal woorden en uitdrukkingen .
die gebruikt worden in Salland, Twenthe
en de Grauafschap ; bet voorwerk hevat,
behalve een Inleiding, een Korte Beschrijving der klanken en taalvormen . De
naam van den schrijver is cen waarborg
voor de degclijkhcid van 't bock . Gedurende ccii dertigtal jaren is de lijst
van woorden, die hij geeft, gegrocid ;
voor de juiste klankbepaling gf de Schr .
zich bhjkbaar licel veel mocite . Wij
twijfclen dan ook niet of taalkundigeu
en taalminnnars zullen hem dankhaar zijn .
Men meene eclater niet, dat nu niets
meer to ontdekken vale in bet uitgestrekte
tualgebied, dat de Hooglceraaar tot onderwerp van zijn ondcrzock koos . Ilij zal
de eerste zijn om to erkennen, dat zijn
Woordenbock slechts een stevige grondslag is, waarop anderen kunnen voortbouwcn. 01) verschillende plaatsen in
Salland, Twenthe en den Achterhoek
moetcn mannen aan 't werk, die paar
de methode van Gaallce, zelfstandig bet
dialect hewerken, waaarmee ze ten voile
vertrouwd zijn, en dat, zoo mogelijk,
op de plants zeif, waar 't gesproken
wordt.
Allcrcerst zullen ze mocten opgeven
in welke opzichten de uitspraak afwijkt
van de in 't Gcldersch-Ovcrajselsch Wdb .
vermelde ; 't is wenschelijk, dat voor de
klanken de teekens worden gebruikt, die
Gallce aannam. Ook zal een nauwkeurig
ondcrzock ingesteld moeten worden naar
de punten, waarop de taalvormen in hun
dialect van die in 't Wdb . afwijken .
Eindclijk moeten er lijsten worden ge
maakt van de woorden bij hen in gebruik,
die in 't Geld.-Ov . Wdb. niet zijn opgenomen ; of die, zoo zij er al in voorkoinen,
om de een of andcre rcden tocla vermeldenswaard zijn b .v. om cen eigenaardige afwijking in de uitspraaak of in
de beteekenis, of wel omdat ze voorkomen in een ter plaatse veel gebezigde
zegswijze, of omdat er een folkloristische
wetenswaardigheid san vast to knoopen
is eaaz . euz . Zoo mogelijk moet bij elk
woord een zin gegeven worden, uit den
volksmond opgeteekend, waarin 't gebruikt
I wordt. Voor 't Deventersch zal een wcrkje .

20 6

Kleine mee-delingen over boekwerken .

van then aard weldra verschijnen i) en zijn
we wel ingelicht, dan is men op een
paar andere plaatscn ook reeds can't werk.
`reel, zeer veel merkwaardigs is in de
dialecten aamvezig, dat nog nooit is
opgeteekend . En menigeen zal vaak bij
't zien van cen woord, dal . no- springlevend is in 't dialect, onwillekeur
uitroepen : "Wel, ben jij dear nog? 1k
dacht, dat je al ceuwen dood was!"
We weten allemaal, dat de oude dialecten 't best bewnard zijn op hot Platte
land, zoo ver mogelijk van de kom der
dorpen ; toch moeten ook de gewijzigde
dialecten der laatste, alsmede die der
stedeu nauwkcurig onderzocht worden .
Van hoeveel belang de stadsdialecten o . a.
voor de taalstudie zijn, kan men lezen
in : I'au1s ;rundriss I, pag . 9 :35 en 936.
SW'c hebben alle reden Prof . Gallee to
danken voor 't geen hij in 't GclderschOverijselsch Woordenboek gaf. En velen
kuunen die dankbaarheid nog op cen
andere wijze toonen, dan Lor met
belangstelling kennis to nemen van zijn
werk, n .l . door mede to werken aan bet
optrekken van 't gebouw, waarvan bij
do grondslagen legde .
L.
D.
Latijn.rche termen in het dagelijksch
keen, door AnAGlAKius . Sneek,

J . F. van Druten, 1895 .
Dank zij kerk en rechtbank en - renaissance- beschaving is ons nedcrlands,
vrij doorspekt met latijnse termen . Zo
erg zelfs dat Adagiarius 218 bladzij%n kan vullen met verklaringen van
dergclijkc termen uin bet dagelijksch leven" gebruikelik . Aangegeven is of zeal
oud zijn, of ze voorkomen in 't zogenoemd
klassicke Iatijn, dan van jonger tijd zijn .
Een re"ister der voornaamste woorden,
waaruit d'e Termen bestaan, maakt het
gemakkelik zich in een ogenblik to vergewissen, of de een of andere term in
het bock voorkomt of niet. Men behoeft
zo doende niet telkens vijf of tien mienuten to zoeken om ten slotte noch geen
zekerheid to hebben, of iets er nu eigen') Bedoeld werkje verscheen dezer dagen
bij Martinus Nijhoff to 's Gravenhage als n ° . 2
van de Dialecten .Bibliotheek en is samengesteld
door W . Draaijer, leeraar can de H . B . S. to
Leiden .

lik in . ataat of niet. Ook de lijst van
de aangehaalde R,omeinse schrijvers kan
misschien deze of gene, die ze alien
niet meer terstond weet t'huis to brengen, van nut zijn .
Er bestaat op dit gebied, voor zover
mij bekend is, niet veel, ook in het buitenland niet .
Die 't zich aanschaft, heeft 'en goed
hulpmiddel meer om to weten wat men
onder al die vreemde ultramontanistiese
termen to verstaan heeft . -

Kobolden. Fantastische vertel ingen van
Jonas Lie. Uit het Noorsch ver-

taald door M . A . ZEEMAN . Amsterdam, P. N . van Kampen & Zn,

't Aleest germaans in hart en nieren
zijn noch do noordlingen en hun naastverwanten . Ik lion van dat noorse, dat
forse! en tegelijk dat mistiese .
Niet van alles, in al zijn uitingen.
Maar wel als 't harmonies is.
En ik hou van s prookjes .
Niet - nee, alleen daarom vind i k
wel to lezen
De Aarde trekt!
En die Kraaiegeschiedenis.
Ook vied ik goed : Slaerka en Ladda .
Waarom? Wel, leest 't! En Het Bosch . En Bylgja . Ja, bok
die! En Lindelin (als daar geen parodie
bedoeld is?!) . En Wat er in een kippehoofd omging. Blanke Duiven door HELPNE SWAara .

Amsterdam, P. N . v. Kampen & Zn .,
1895 . f 1 .50.
Als ik nan Nieuw-nederlandse Kunst
denk, komen me vaak verzen van He 1 6 n e
S w a r t h in de gedachte .
Daar is werkelikheid in ; door uitingsdrang presies, met passie, uitgestort .
Wie Blauwe Bloeneen en Poezie van haar
las, zal Blanke Duiven willen lezen : bier
jubelde - na veel treurigs van vroegerwat 'et leven 't leven waard maakt - in
de volheid van 't Feluk nit. Is dit Been
boekje voor verlielde jongeren?
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M.

VON EaSER EscIIENaACIr, Ritneester
Brand. - Vrij naar bet duits door

Mevr . B . v. G . Kluwer & C' . De'enter . - / 0 .00 .
01) 't gezicht 'en smakelik bcekje . De
schrijfster is de hekende en algenleen in
de smaak valleude von Rbner Eschenbach .
En 't is natuurlik in tnal en spelling ;
we hevelen 't ook daarom Voorstanders
van de nnieuwe beweging" san : laten zij
ook de Uitgever die ook doze uitgave
aandurfde, hun bewijs van simpatie geB. H.
ven ! De Yereeeiginq ter Berorderinq der dude Nederland ."•che Letterkcunde . 's (iravenhage, 1895 .

J. 'I'IDEMAN,

Wie zich eens geroepen mocht gevoelen,
de geschiedenis ~-an de beoefening der
Dietsche taal- en letterkunde hier to lande
na to gain, zal gctrotfen worden door
een opmerkelijk vcrschijnsel . Omstrceks
1840 zal hij Gene pgehcele reeks van jonge
mannen zien, vol liver voor de gocde
zaak, die overal bezig zijn met het opsporen
en bestudeeren van handschriften, hij wie
hot dilettantisine had plaals genlaakt voor
ernstig wet enschappeiijk onderzock . De
gemcenscha,ppelijke idealen brachten de
harten tot elkander en vricndschapsbanden
werden aangcknoopt, die onverbrekelijk
schenen . Wair een nicuwe arbeider in
den wijngaard werd ontdekt, werd hij
met vreugde begroet en feestelijk binnengeleid in den kring der brocderen in de
wetenschap . Voor vie bet voorrecht heeft
deze mannen meer van nahij to besclionwen
in hun ideate streven, is het een liefclijk
tooncel van broederschap en tocwijding .
Men wordt meegesleept door hun geestdrift, bekoord door hun trouwhartigheid .
Ook naar buiten openhaarde zich die
eendracht door de oplichting van de Vereeniging tot Bevordering der Oude Nederlandsche Letterkunde den 4en October1843 .
Tot 1848 werkte doze Vereeniging en deed
veel voor de studie van hot Middelnederlandsch door eene reeks uitstekende nit
gaven, die, wat daarin ook verouderd
moge zijn, nog door iederen beoefenaar
van bet Mned . met ecrhied ter hand g-nomen worden : immers, dat we nu vele
dingen beter weten dan die uitgevers,
hebben wij juist bun to danken .
Maar waarom is die Vereeniging zoo
spoedig ontbonden? Ook na hot Bcri,gt,
waarbij can bet publiek van die ontbin-
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ding kennis gegevCn werd, hlijft doze
vraag onopgelost : de idylle verhleekt .
14 carom is de Nieuwe Vereeniging ter
Bevordering der Oude Nederlandschc
Letterkunde nooit tot werkzaamheid gekomen, terwijl toch de secretaris den
leden kon mededeelen ndat de uitgave
der Werken onzer Vereeniging voortgang
zoude hebben, daar het getal inteekenaren
de 200 wel nahij zon komen?"
Hoe komt liet eindel'Ij)k, dat van de
doorgaande werkzaamhcid op het gebied
der Mn l. taal- en letterkunde van de
meeste leden der Vereeniging, evenals
van zoovele anderen, zoo weinig in het
licht verschcen, terwijl slechts twee van
hen hleven doorgaan met uitgeven, later
daarin bijgestaan door de leerlingcn, die
zij zich gevormd hidden?
Zicdaar eenige vra .gen, die den heoefenaar van de geschiedenis der wetenschap
ten onzent zullen prikkelen tot onderzoek, maar wanrop bet antwoord eerst zal
kunnen me-even worden, wanneer de briefwisselingen van al deze mannen in openbare verzameiingen zullen zijn gekomen
en alzoo algemcen eigendom geworden .
Daarvoor is editor de tijd nog niet gekomen . Tot hoe groote onbescheidenheid
tegenover het voorgeslacht de eischen der
wetenschap ons sours ook dwingen, gelukkig drijven slechts zeer weinigen bet
zoover, dat zij de hartsgcheimen, het zieleleven van de onlniddellijk voorafgaande geslachten voor bet publiek ten toon stellen .
De geschiedenis eindigt, zegt men wel
eens, met het jaar onzer geboorte, en dat
mop waar zijn voor de geschiedenis van
een yolk ; maar de meer intieme, persoonlijke gesebiedenis eindigt, of behoort ten
minste to eindigen met de neboorte onzer
grootouders of Overgrootowlers . Wetenschap is goed, maar pieteit staat hooger .
Er kunnen echter omstandigheden z~J n,
die bet noodig of wensehelijk maken, dat
ook eerder bet stilzwijgen over sommige
taken verbroken wordt . Wanneer n.l .
zich eene traditie begint to vormen in
strijd met de waarheid ; wanneer er bovendien groot gevaar is, dat niet die traditie
eindelijk voor de waarheid zal wilken ;
wanneer zij b .v . ontstaat, terwijl de juiste
kennis der feiten voor ieder hereikbaar
is - dan mag eene krachti'e tegenspraak
niet uitblijven. En to krac%ti'er zal deze
zijn, naarniate degene, die ze Iaat hooren,
de zaak zelve nader stond.
Met ingenomenheid maken we dan ook
melding van bet boekje van den beer
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Tideman . Gedeeltelijk is bet eene oratio
pro domo, een waardig en kalm beroep
van den schrijver op alle letterkundigen,
om eindelijk erkend to worden in hetgeen hij gedaan heeft, om niet langer
opzettelijk genegeerd to worden . Maar
eerst nadat alle andere pogingen daartoe
schipbreuk geleden hebben, is hij tot dit
openhik beroep overgegaan . En toch,
hoeveci teleurstelling er mop spreken in
de woorden van den schrijver, bitterheid
is hem vreemd .
Doch dit hoekjc is meer, hot is ook
cone helangrijke
tot ooze
kundige geschiedeuis.
bijdrage
Behalve eenletter
uitvocrig verlural van do lotgevallen der
Verccniging on vooral van haar ontstaan,
vinden we hier een schat van allerlei
bijzondcrheden, die of elders niet to vinden zijn, of overal verspreid liggen .
Weliswaar zal van vecl van doze bijzonderheden de juiste beteekenis thans nog niet
ingezien kunnen worden, maar zonder deze
opteekening zouden ze alliclit verloren
gain Do beer Tideman • heeft door do
.
mededeeling een verdienstelijk work verriclit niet alleen voor hot levcude gcslacht,
maar ook voor 't latere. Voor do beantwoordiug der hierboven gestelde vragen
levert dit book heel wat materiaal, vrij
wel alles, wat reeds nu meegedeeld kon
warden . Misschimt ware eon enkele opmerking zelfs beter aclrterwege gebleven ;
maar ik wil mij niet vermeten bet oordeel daaromtrent to- eri to spreken van
den man, die zelf eon zoo groot sandeel
in do onderneming gehad heeft .
Een uitroerig register besluit bet geheel, een bewijs, dat deze schrijver weet,
waarop zijne lezers recbt hebben en dat
hij zich ook hot minder aangename work
met spaart, waar bet zijnen lezers van
dienst kan zijn. Eon voorbeeld voor vele
anderen!
Omtrent enkele punten Iradden we wat
meer inlichtingen gewenscht . Wear b .v.
in bet Beiigi omtrent do onthinding gesproken wordt van de ikrachtige ondersteuning der ltegeering" (bl . 18), zouden
wij gaarne weten, of die stern ook nog
in lets anders bestaan heeft dan in do inieekening voor 10 esemplaren der Werken .
Maar eene uitdrukking is or, waar ik
bcpaald tegen opkomcn moot. Op b1z . 23
lezen we : sop die treurig vermaarde,
luchthartige wijzc ineengezet, die bet
meerendeel van zijne (n .l . Van Vloten's)
letterkundigeproducten hecftgekenmerkt".

Welnu, luchthartig heeft Van Vloten dit
levensbericht niet in elkaar gezet . Maar
bet is jammer geweest, dat hij, wear de
herinneringen van den akadlemievriend
niet overeenstemden met de mededeelingen
van de familie, uitsluitend de cerste geloofd heeft . Daardoor zijn or cenige
onjuistheden ingeslopen, die gcmakkclijk
hersteld hadden kunnen worden . indien
de Bestuurderen van de Maatschappij van
Nederlandsche l etterkunde wat minder
met dit levensbericht ingenomen geweest
waren .
Dat de beer Tideman onaangenaam getroffen was, Loon hij ook bier weer dezelfde
scheeve voorstelling der feiten vond, waar
hij overal op stuitte, is begrijpclijk . Wij
vergeven hero dan ook gaarne, dat hij
hier eon oogenblik meedeod aan de algemeene mode, ofschoon wij hot betreuren .
Hier, in dit hock past gees aanval op
Van Vloten, den onvermoeiden wakkeren
strijder tegen alle onrccht, alle sleclrtheid,
die hij zag of ook slechts meende to zien .
Do mode zeg ik, want moor is bet niet .
Dat to midden van den strijd niet altijd
de edelste wapenen gebrnikt werden, dat
van beide zijden, persoonlijkheden, schimp
en ruwe seherts wel eens in de plaats
kwanien van argumenten ; dat de fouten
van den een verzwe.;en werden, of ten
nrinsten nooit vermeld zonder den ook
wel eens slapenden Homerus of een dergelijke vergoelijkende bijvoegirg, terwiji
de fouten van den antler steeds bcwijzen
waren van de grofste onkunde ; dat en
zoovele andere dingen was een gevolg
van de heftigheid van den strijd en daarom
verschoonbaar . Bovendien, do partijen
wares aan elkaar gewaagd. Maar dat do
jon?eren, zij die Van Vloten nict gekend
lreblen in ztjrr rusteloozen, geestdriftvollen
arbeid, zijne veclzijdige geleerdlroid, zijn
edel karakter ; zij, die misschien in geen
enkel opzicht in zijne schaduw staan kunnen ; dat die zich geroepen achten, zijn
naam nooit to noemen zonder een of andere
schimpende bijvoeging - dat is ergerlijk,
en de eer en de waardiglreid van onze
wetenschap vorderen, dat daar een eind
aan konit .
Doze laatste alinea geldt natuurlijk niet
den beer Tideman : horn Loch zal niemand
onder de hierbedoelde jongeren rekenen .
De lezing van zijn bock bevelen we ieder
ten zeerste san .
Gron .
P . LEENDERTZ JR .

BIJ EEN VERSJE VAN STARING .

AAN MIJNE LADE,

JOHANNA ANDREA CHARLOTTE VAN DER MEULEN .
Het flonkrend Poolgesternte scheen,
Door 't groen der olmentoppen been,
En 'k hield mijn blik omhoog gerigt,
En staarde op 't lieflyk Hemellicht .

Toch bleef myn oog daarheen gewend,
Vanwaar liet tintlend firmament
Zijn stralen nit het blauwe rond
Door 't lenteloover tot mj zond .

Maar 't Koeltje schoot, met stille vlerk,
Naar onder nit het kalme zwerk ;
Een blaadrig Lootjen boog zich veer,
En 'k zag den schoonen glans niet meer .

En, zie! 't onrustig Koeltje week,
Al snizlend, naar eene andre streek ;
't Gekromde Telgjen rees weer op ;
En 't Licht doorscheen weer d'olmentop .

VRIENDIN! ons daagde een heilrijk Lot,
Een Dubbel Viertal schonk ons God ;
Een Achttal, dat uw borst genoot,
Bij eendracht, welstand, rust en brood!
VRIENDIN! wanneer een klein verdriet
Somwijl dies Heilglans tanen liet,
Versage ons hart, noch weene ons oog,
Om 't Lootjen, dat de wind bewoog!

Staring heeft ons zoo weiuig lyrische gedichten uagelaten en is toch
voor onze litteratuar eeu kunstenaar van zoo groote beteekenis, dat ze
wel eene meer dan vluchtige beschouwing verdienen en ik van onze
jouge onderwijzers eenige aandacht mag vragen voor eene besprekiug van
bovenstaand versje. En ik doe dat met to meer vrijmoedigheid, daar ik
eenige reden heb om to vermoeden, dat zij, met examens tot voor- en
achterland, in den regel alleen gretig aanvallen op de grootere, verhalende gedichten, waar ~,kluif" aan is, en die daarom, vooral als de
kluif wat taai is, de kandidaten gaarne worden voorgeworpen . Een ver14
ve
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gelijkeud ouderzoek, waarbij ik in 't vorige jaar adsisteerde, heeft mij
doen zien, dat menigeen met zoo veel malseher kost als hierboven is
voorgediend, geen raad wist ; de ouhandigheid, waarmee dat ongewoon
gebraad niet werd ontleed, maar gekorven, verried ten duidelijkste, dat
men niet gewoon was van dergelijke spijs to genieten . Of is het mooie
vers toch niet zoo gemakkelijk als het lijkt?

Als ik het een mooi vers noem, dan desk ik inzonderheid aan het
eerste deel er van . Want voor het geheel is mijne bewondering nooit
onverdeeld geweest . Maar het eerste stuk, dat is eigenlijk het vers ;
dat is het schoone woord van rijke herinnering, dat Staring tot zijne
vrouw op haar verjaardag richt, - de bloemen, die hij haar zendt nit
zijn levensherbarium . Rij het geschenk, dat tot overduidelijk adres heeft
"Aan mijue gade, Johanna Andrea Charlotte van tier Meulen", gaan
echter no; eenige familiaire toeliclitingen en eene gemoedelijke opwekkiug,
zooals men vaker aan een cadeau een verklarend briefje ten geleide geeft .
Dit is het tweede deel van het gedichtje, en bet is dit deel, dat altijd
miju genot aan het eerste is komeu temperen . Het maakte, dat ik
indertijd van de zes coupletten sameu den indruk kreeg eener geurige
cigarette : ik rook ongelukkig tegelijk, al was 't ook maar heel eventjes,
bet brandende papier . Er was voor mij iets bij , dat er niet bij hoorde .
Ik ontvang graag briefjes, Bog liever cadeaux, zoo redeneerde ik, maar
ik hou er niet van om met eeu gescheik een episteltje to ontvangen ,
dat or opgebonden zit en er niet meer of kau . Eu een episteltje vormen
toch die twee slotstrophen, al lijken ze in hun bouw precies op 't aangeboden symbolistisch schilderijtje . 't Is waar, de baud tusschen het
tweede en eerste deel is vrij innig en we kunneu dit niet verstaan
zonder dat, maar verklareude en ophelderende noten zet men met bescheiden lettertjes onderaan, zij behooren geen decl nit to maken van
hot kunstwerk zelf. \Vat kan mij, lezer, als ik droomend en genietend
door het jonge olmenloof naar den starreuhemel zit to staren, Stariugs
vrouw schelen? Waarom stoort hij mij plotseling in mijne bespiegelingen met de mededeeling, dat Johanua Andrea Charlotte van der
rleulen acht kinderen heeft gehad en zelf gezoogd, en dat zij het met
hun tienen goed hadden en best kouden vinden? Als ik een kunstwerk beschouwen on er in opgaau zal, wil ik niet door den schilder,
noch door zijne vrouw en kroost gestoord worden . Moet ik ze zien,
good, laat hij ze mee op bet doek breugen, maar hij moet mij niet
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komen vertellen, wie er in bet huisje wonen, daar ik juist naar kijk .
Dhn heb ik alleen met het huisje to doen .
IM1'at is men in zijue jonge jaren toeh vaak onbillijk en veeleischend 1
Ik ruik nog wel altijd bet papier van de cigarette, maar 't hiudert mij
niet meer zoo. Verschillende overwegingen hebben het to krasse oordeel
van vroeger verzacht . Tegenover een kuustenaar baton oils alle eischen
weinig. Hij werkt niet op bestelling en luistert alleen naar de stem
van binneu ; hij volgt zijne eigen idealen, niet onze wensehen . Hij
geeft, wij hebben aan to nemen of to lateu liggen . Aan hem hot reoht
om uit to spreken naar de inspraak vau zijn hart, uit to storten waarvan hij vol is en overloopt, bet reclit om zich zelf to zijn . Aan oils
de vrijheid om mooi of minder mooi to vinden, maar tegelijk daarmee
ook de zedelijke plicht om to zoeken haar bet schoone .
Ten anderen dient erkend, dat er op do juistheid onzer vergelijkingen
wel iets of to dingen valt ; de verhoudiug der beide deelen is inniger
dan daardoor wordt uitgedrukt. Staring spreekt wel zoo, dat wij het
hooren kunnen en moeten, maar hij spreekt toch tot zijne vrouw : voor
haar die herinnering aan bet gemeenschappelijk gezegend verleden, dat
haar op den dag van heden met dankbaarheid moot vervullen en eene
les van levenswijsheid moet brengen voor de toekomst. Wie dus luisteren
wil, die luistere . 't Is niet de eerste de beste, die aan 't woord is,
't is een der eersten en besten onzer litteratuur . Misschien, dat ons
iets bijblijft voor ons heele leven, iets schoons voor alien om gedurig
naar to kijken, iets goeds voor enkelen om zich to troosten, wanneer
"een klein verdriet somtijds de heilzon tanen liet."

De inhoud van hot eerste en belangrijkste deel is eenvoudig genoeg
en spoedig verteld . De dichter zit op een voorjaarsavond ouder zijne
pas ontgroende olmen en staart naar de poolster, die hij door 't jonge
loover been juist kan zien fonkelen aan den diepblauwen hemel . Daar
komt op eens een koeltje 't gebladert ontrusten, een twijgje buigt neer
en maakt voor hem den sterreglaus onzichtbaar . Doch ziju blik blijft
onveranderd ten hemel gericht en, alsof de natuur hot wachtend vertrouwen niet beschamen wou, het windje ruischt verder heen, 'tgebogen
takje richt zich op en opnieuw is de ster zichtbaar .
Hoe keurig en kort de dichter nu ook dit natuurtafreeltje geteekend
heeft - die groote kalmte en dat stil genot, de plotselinge huivering
die door de toppen der boomen vaart, hot wachtend staren naar den
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verren hemel, het suizelend wegsterven van den adem der koelte ell 't
weerkeeren der rust - ieder gevoelt dadelijk, dat doze idyllische teekening niet om zich zelve daar staat . Want houdt zij ook maar eenig
verband met eenige jarige echtgenoote en haar vorig en later huwelijksleven? Zelfs geen drenzend of maltenterig kind zal schreien als de wind
de blaren beweegt en hem 't gezicht op een mooi sterretje beneemt .
Het tweede deel van het versje zegt duidelijk genoeg dat het eerste
0 o k nog iets anders moet beteekenen . Als 's dichters aansporing tot
zijne vrouw om to versagen noch to weenen
,,Om 't Lootjen dat de wind bewoog"
niet onzinnig zal worden, moet ill het voorgaande een d u b b e 1 e zin
verborgen liggen . Zijiie woorden zullen als baiiknoten dubbelwaardig
zijn : we hebben de waarde van hct uiterst fiju bewerkte papier en dan
nog de oneindig grooter waarde, die het crediet er aan toekeut . Hier
en daar is het weer de oude geschiedenis van Bastiat, die van ce qu'on
volt en van ce qu'on ne volt pa8.
Later we ons de geschiedenis even herinneren . Bij It spreken, ]let
hardop-denken, duiden we iedere voorstelling door een aangenomen
woord aan . Eene andere voorstelliug een ander woord . Bij 't stille
denken gaat het in den regel evenzoo toe . Stellen wij nu eene voorstelliug door V en het woord daarvoor door W voor, dan roept in normale hersenen V steeds W in 't bewustzijn en omgekeerd . Bij alien
die dezelfde taal spreken geldt W nu als bet conventioneele symbool
voor V. Hoe het tot een teeken daarvoor geworden is, is eene vraag,
die wij thans niet behoeven to beautwoorden ; wel echter is op 't oogenblik voor ons het verschijnsel van gewicht, dat onder zekere omstaudigheden W niet alleen het teeken is voor V, maar tevens tijdelijk de aanduiding kan worden van eeue andere voorstelling, die wij V' zullen
noemen . V' wordt dan niet met ziju eigen uaam, maar met then eener
andere voorstelliug genoemd : we hebben eene one i g e n l ij k e benoeming
en het woord heeft eene o n e i g e n l ij k e beteekenis . Of, gelijk men
ook wel zegt, het woord voor de bijbehooreiide voorstelliug is van deze
(V .) overgedragen op eene aiidere V' : het is overdrachtelijk
gebruikt .
De omstandigheden, waaronder die oneigenlijke benoeming eener voorstelliiig, de overdracht van W op V' kan plaats hebben, zijn zeer ongelijk en daarnaar draagt de benoeming dan ook in de stijlleer verschilleude namen . Voor oils is bet thans voldoende to weten, dat W nooit
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willekeurig van V op V kan worden overgedragen, zoodat dus 't woord

boom, dat een bepaalden plantenvorm aanduidt, nooit tevens de aanduider kan worden van elke audere zaak, b .v . van goep, gckimmel,
japon enz. De overdracht tusschen van V op V' heeft in den geest des
menschen alleen plaats, indien hij vooraf eeuig i n n i g verband tusschen
beide voorstellingen gevoeld heeft . Een dikwijls voorkomeud verband,
dat vooral in de taal der poeten en ook in ons gedichtje eene belangrijke rol speelt, is dat van overeenkomst .
Een eenvoudig voorbeeld daarvan hebben we in den zin : Fraucig Mordaunt wag een rlragoudler. Het woord dragonder heeft en houdt zijne
gewone beteekenis, maar krijgt hier tijdelijk nog eene andere : die van
eerie vrouw net de manieren van 't lpaardevolk" , ruw in haar optreden,
ongewasschen van mond, ongegeneerd in al haar doen . Sommige kenmerken van V zijn dus gelijk aan sommige van V'. Doch de opgewekte verbeelding van den spreker springt over de ongelijkheid heen en
zet stout weg een gelijkteeken tusschen beide, want zij ziet voor 't
oogeublik slechts gelijkheid .
Dergelijke benoeming eener voorstelling op grond van overeeukomst
kennen wij order den naam met a p h o o r. Het woord Lootjen in den
laatsten regel van ons vers zal hoogst waarschijnlijk zulk eene overdrachtelijke benoeming zijn : het moet ons niet alleen aan zijue eigenlijke
beteekenis, maar daarna en daardoor boveual aan de oneigenlijke doen
denken, zoodat we deze zien under het licht van gene.
Doch wat van dit woord geldt, geldt minstens evenzeer van de vier
eerste coupletten samen ; dit g e heel is overdrachtelijk genomen, door
den eigenlijken zin heen mocten we den oneigenlijken zin ontdekken en
alleen overeenkomst is de brug, die ons van den een tot den ander
leidt . Niet &In woord, maar eene geheele reeks van zinnen is metaphorisch gebruikt en we dienen dus niet van V tot V', maar van G
tot G', van de letterlijke tot de figuurlijke gedachte zien to komen .
Eerst als we hier zijn aangeland, verstaan we den samengestelden metaphoor, de all ego r i e zooals men gewoonlijk zegt .
Het komt er dus nu op aan, G' nit G of to leiden, een onbepaald
vraagstuk, to moeilijker op to lossen, naarmate G' nit de combinatie
van een grooter aantal V's bestaat . Voelend en tastend moeten we voorwaarts gaan, wikkend en wegend wat we vindeu, zonder aan 't eind
missehien volmaakt zeker to ziju, dat ooze vondst in alles de ware
wezen zal . En hoe licht men zich daarbij bedriegeu kan, dat leert ons
de strijd over de Openbariug van Johaunes, terwijl die over ~~Salomons
Hooge Lied, waarin hij ziju hert omhoog liet", ons waarschuwt om niet

214

Joh . A . Leopold

to zoeken, waar niets acliter ligt . Wij echter kunnen zeker ziju het slot van 't gedicht wijst er immers duidelijk op - dat bier iets to
vinden is, en zullen dus onze oogen moeten inspannen .
Gelukkig dat meestal de kunstenaar, onwillekeurig of met opzet,
eenige vingerwijzing geeft, zoodat we weten in welke richting we moeten
zien . 's Dichters aanspraak aau zijue vrouw, doet ons vermoeden, dat
G', de to zoeken oubekende, in verband zal staan met zijn vroeger
huwelijksleven, met zijne gade en kroost . Ten anderen merken we op,
dat als oorzaak van 't verduisteren der ster in 't eerste deel genoemd
wordt de koelte of de daardoor neergebogen twijg, in het tweede gedeelte eveuwel : een klein verdriet . Deze beide termen moeten dus
elkaar dekken, ziju in beteekenis ten uaastebij aan elkander gelijk .
Met deze gegevens kuunen we de oplossing beproeven . Een kennis
van mij, die, ofschoon wel letterkundig outwikkeld, in onze litteratuur
minder to huis is, en wien ik ons versje voor eigen controle eons voorlei,
had na eene vluchtige lezing zeker niet meer gegevens en kwam tot
deze uitkomst : Staring wil uitdrukken, hoe ook in zijn gelukkigen
echt de volmaakte harmonie wel eeus verstoord werd door die kleine verdrietelijkheden, welke nu eeninaal niemand bespaard worden, maar dat
zij spoorloos voorbij gaan, als men den blik op het hoogste, bet beste
en blijvende gericht houdt en zich niet door onvoorziene kleinigheden
laat afleiden .
Zonder aan de schrauderheid van mijn vriend iets to kort to doers,
schijnt bet mij nochtans toe, dat hij bij grooter vertrouwdheid met ouzen
dichter en lauger nadenken tot een eeuigszins ander resultant zou gekomen zijn . Hij zou dan gemerkt hebben, dat om kleine onaangenaamheden van welken aard ook, het oog van een paar verstaudige lui niet
zoo licht weent en allerminst hun hart versaagt . Hij zou dan geweten
hebben, dat Staring een ruim gebruik maakt van hoofdletters . Telkens
als Staring, die van de vruchten zijus geestes alleen de rijpe heeft aangeboden, een gouden appel in de zilveren schaal gaat leggen, is het,
of hij hem opheft en een oogenblikje alleen in de hand houdt, dat wij
hem toch vooral niet over 't hoofd zien . Ieder hoofdletter, die niet
den regel begint, is de aankondiger van zoo'n gulden vrucht . In 't
eerste deel genieten zes woorden de eer op deze wijze als bijzonder gewichtig gesignaleerd to worden : Poolgestarnte, Hemellicht, Koeltje,
Lootjen, Telgjen en Licht, terwijl in 't slotgedeelte uitkomen : Lot,
Dubbel Viertal en Achttal, Verdriet, Heilglans, Lootjen.
Dit is alzoo de derde vingerwijziug en deze wint voor ons nog aanmerkelijk in duidelijkheid, als we bedenken, dat de dichter woorden
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gekozen heeft, die meest alle in de dichtertaal al vaker als metaphoren
gebruikt zijn, zoodat hun oueigenlijke beteekenis haast geeikt is . De
munten zijn dus niet nieuw geslagen, maar daarvoor ook gaugbaarder .
De p o o l st e r (gestarnte zegt de dichter), straks ook als Ilemellicht
aangeduid, is voor den niensch bet natuurlijke symbool van bet blijvende,
bet onveranderlijke ; zij is het "een en eenig middelpunt" waarom alles
""draait en wordt gedreven", waarop de vrome als de zeeman het oog
gericht houdt, "alsob der Erde Weg er wollt' am Ilimmel lernen I)"als bron van hemelsch licht doet zij onwillekeurig denken aan heinelseh
geluk, d . i . aan groot geluk niet enkel, maar aan geluk, dat ons uit
den Hoogen wordt besehoren . Vaudaar dat hot tweede deel van haar
heilglans spreekt . - Een t e l g of loot wordt houderdmaal gebezigd
als zinnebeeld van een kind, een s p r u i t uit den ouderlijkeu stain . De
vermelding van bet Achttal in het tweede deel maakt bet nog waarschijulijker, dat "eeu blaadrig Lootjen" hier de metaphoor zal zljtl voor
een gezonden jongen of meisje . Waarscllijnlijk, want zeker ziju we
alleen, dat bet geheel metaphorisch bedoeld is, niet dat ieder der samenstellende voorstellingen zal beantwoorden aan cene andere in bet tweede
lid der vergelijking. - Ten slotte 't woord Koelte, in zijne overdrachtelijke beteekenis niet zoo gemakkelijk to herkennen . Het moot iets
aanduiden, dat stoornis brengt in den stillen vrede der natuur ; dat
plotseling komt en gnat, men weet niet van waar, noch waarheen ; dat
in den voorjaarsavond koud, onaangeuaam aalldoet ; dat de twijgjes rich
doet krotnmen en daardoor maakt, dat men hot geluk geweken waaut,
,,den heilglans niet meer ziet ." En dat toch - want vermoedelijk
moeten we ook voor vers 6 eeu equivalent zoeken - en dat toch, zoo
goed als het Licht, van boven komt .
Thaws kennen we de voornaamste steenen en kunuen nu uagaau, wat
daaruit is opgebouwd . Indieu onze waardebepaling der belangrijkste
factoren bij benadering juist is, mogen we verwachteu, dat onze oplossing ten naastebij de juiste uitkomst zal opleveren .
De dichter dan geeft een tafreel uit de lente zijns levees, den tijd
van groenen en bloeien . Alles ademt liefelijkheid en rust ; geen wolkje
is aan den hemel, geen zorg in 't gemoed . Dankbaar en tevreden
richten zich zijne gedachten opwaarts, hij voelt dell weerschijn van de
Goddelijke Liefde en weet, dat zij onverauderlijk is . Maar op cells,
zonder eenig voorteeken, grijpt ziekte een der kinderen aan . Kille
doodsangst bevangt bet warme ouderhart . Zal de wind bet teere lootje
') Riickert, Weisheit der Brahmanen : Der Sterne Dentung.
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niet afrukken of knakken ? Dat lijden kan immers geen Liefde zijn ?
Niets schijnt er meer over van bet aardsch paradijs .
Doch mag ook 't gemoed in de ure van zorg en kommer morrend
twij felen , 't geloof zegeviert ; hij weet, zij beiden weten het : post nubila
lux, bet hemelseh licht blijft schijuen, Gods goedheid duurt in eeuwigheid . Het onwrikbaar vertrouwen wordt niet beschaamd : de krankte
wijkt, bet kind herstelt, 't geluk is weergekeerd .
Wel mag hij na deze herinnering zijne vrouw aausporeu, om ook
voortaan het hoofd bemoedigd rechtop to houdeu, als het lot lichten
tegenspoed brengt . Hebben ze in hun gelukkig gezin met bull dubbel
viertal niet heils genoeg ondervonden, om vertrouwemid de toekomst
tegen to gaan ?
Is dat nu de bedoeling van den schrijver? Nog eens, to bewijzeu is
het niet ; laat ons aannemen, dat het zoo of ongeveer zoo is, dan liggen
nog eenige opmerkingen van waarde voor de hand .
Van den metaphoor hebben wij gevonden, dat hij bet kind der phantasie is , die gelijkheid ziet, waar slechts overeeukomst is . Niet bet
kahn redeneerend verstand, bet oubewogen gemoed zal zich b .v . aldus
uiten : ~,T,iefde is de geurende bloem welke de bane versiert", want het
ziet op zijn best de overeeukomst en spreekt dan in vergelijkiugeu . Hoe
staat bet nu in dit opzicht met de allegorie? In den regel spreekt
reeds hare lengte voor kalm overleg, de onstuimigheid van een bewogen
dichterziel pleegt van korter adem to ziju . Maar bovendien eischt de
kunstige samenstelling van den voortgezetteii metaphoor, is eeiikeer de
grondleggende vergelijking gevonden, scherp nadenken en groote bezonuenheid, dat aan ieder lid pier een ander lid ginds beantwoorde, dat
het causaal verband der deelen aan de eene zijde, zijn spiegelbeeld viude
in die aau den anderen kant. Doet dan ook de metaphoor een beroep
op onze verbeelding, de allegorie appelleert aan onze redeneerkracht . En
die logica kan voor den schrijver gevaarlijk worden : eenmaal aan 't
redeneeren redeueert men graag door, en dan blijkt maar al to vaak,
dat wat als gelijkheid gegeven werd, uit lijueu bestaat, die slechts tot
z66 ver parallel loopen .
Zoo dringen zich ook bij de lezing van ons vers verschillende bedenkingen op . Dat bet Lootjen aan bet slot niet heelemaal hetzelfde is
als bet Lootjen in 't begin, is een gering bezwaar ; eerst symbool van
bet zieke kind, kan het later de representant van andere wisselvalligheden des lots ziju . Maar, zal misschien iemand zeggen, wat is dat
voor eene leveusphilosophie, die Staring ook aan zijn vrouw opdringt 1

Bb een vers.je van Staring.

2 17

Staat ze niet nog order het peil van alledaagsche ker'kelijke vroomheid?
Men heeft goed op God vertrouwen, als men met vrouw en acht kinderen steeds eendracht, welstand, rust en brood geniet en alleen voorbijgaande ongesteldheden kent . Wat zoa er van ziju geloof en zijue allegorie geworden zijn, als de twijg geknakt was blijven hangen? Zon
ziju oog het Hemellicht niet meer ontwaard hebben, zoo 't kind gestorven was?
Doch men bemerkt, dat men op deze wijze een buiteugewoon denker
en dichter onrecht doet en zich moet beperken tot de teekening zooals
hij ze geeft, zonder de lijnen verder door to trekken .
Starings lyrische gedichten zijn weinige . Hij is de man der snaaksche,
soms geestige vertelling, maar vertellen van zichzelf doet hij zelden .
Had hij misschien weinig to zeggen? De gistende wijn is bijna nooit
bij hem tot de spon uitgebarsten ; slechts bij uitzondering breekt eene
gemoedsaandoeuing hem den moud open, wij worden niet gewaar wat
daar binnen omgaat . Levensomstandigheden en temperament samen
maakten hem misschien tot een to gelukkig man otu lyrische gaven to
doer ontkiemen . Want er is toch veel waars in wat Toppfer van de
poeten zegt : ~/Juist omdat zij poeten zijn, gevoelen zij die kwellingen ;
juist omdat zij die kwellingen gevoelen, ziju zij poeteu . Aan die innerlijke worsteling ontspringt, als de bliksem aan de wolk, dat licht,
't welk ons treft in huune verzen . Het lijden ontsluiert hun de vreugd,
de vreugd leert hun bet lijden kennen ; huune begeerten levee zij aan
zij met hunne ontgoochelingen ; nit then rijken chaos, die vruchtbare
smarten worden hunne verhevenste bladzijden geboren . Zoo zijn 't dan
de stormwinden, die aan de eenzame harpe zoo zoete tonen ontlokken ."
In Starings leven heeft bet nooit gestormd, onstuimigheid spreekt nit
Been zijner verzen . Slechts weinige order doze gunnen ons een blik in ziju
zorgvuldig ge&loten binnenste . Het bovenstaande, misschien meer nog bet
product van bespiegeling dan opwelling des harten, vertoont ons een geloovig
Christen, een tevreden burger, een gelukkig huisvader eu dankbaar echtgenoot. Als hij zijn lange leven overziet, kristalliseert alle ervaring zich
in dezen raad : altijd maar moed houden . Ons gedichtje is noch diep,
noch ongewoon van inhoud, maar bet zegt het gewone op eene wijze
die eenig, die Staringsch is . Dit geldt van bijua alle verzen, die men
tot zijne lyrische kan rekenen . In dat, hetwelk hij later bij gelegenheid der zilveren bruiloft tot zijue vrouw richt, is geen hooger vlucht,
maar het is oneindig warmer en men voelt, dat de warmte echt is .
Doch zoek er geene gewaarwording in, die niet in de borst van ieder
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liefhebbend echtgenoot is opgekomeu . En zoo gij hoopt in eenigen
fraaien versregel eene vrucht des levees mee naar huis to dragen, dan
zult gij bedrogen uitkomen : die rijpen immers, gelijk De Genestet zegt,
slechts aan het kruis !
Behalve de sameuwerking van temperament en gunstige levensvoorwaardeu is er echter nog eene omstandigheid, die maakt dat we zoo
weinig van ziju persoon kunnen waarnemen . Zij hangt zeer zeker innig
met zijn aard samen, maar komt voor een deel toch ook op rekening
van zijne letterkundige modellen . Als Staring in 't publiek optreedt,
heeft hij zich op 't zorgvuldigst voor zijne hoorders gekleed . Onberispclijk van toilet en taal, met geheel vrij van zekere gemaaktheid,
is iedere beweging haast bestudeerd en komt het niet in hem op, zich
to later gaan . Ilij draaft nooit door en vergaloppeert zich uooit ; steeds
rijdt hij zijn Pegasus in de hooge school en er is geen kans, dat hij
er met zijn ros of ziju ros er met hem vandoor gaat . Met een
eiiberlegeu" glimlachje ziet hij onder 't vertellen op den hoorder neer
en let op, of deze zijne bijzondere weudingen en toespelingen volgen
kau, en zoodra hij mis- of onverstand ducht, acceutueert hij sommige
woorden, om ze straks met eene hoofdletter veer to schrijveu, - eene
eigenaardigheid, die in oils breedsprakig vaderlaiid voor eene deugd mag
gelden. Doch deze zelfde gekleedheid, die vrees van zich to laten gaan,
dragen mee de schuld, dat ors slechts spaarzame blikken gegund zijn
in een zoo al niet diep en rijk, dan toch zeker interessant gemoedsleven . In 't publiek is zijne vrouw - geheel trouwens naar den trant
dier dagen - zijue gade ; het woord past eenigszins voor de matrone
van deli Wildenborg ; inaar als hij in jonger jaren bekoord en betooverd
is van eeii meisje, dat hij Adeline noemt, zijn cog den hemel open ziet
en 't hart in zaligheid zwelgt, dan klinkt er geeu kreet van verlaugen,
noch een bange zucht van kleinvoeleuden schroom, noch een jubellied
van overschuimend geluk, dan kwijnt, noch juicht, noch bruist het in
zijne ziel - door den eenigen hartstocht van ziju leveii beroerd, ziugt
hij een lied, melodious als altijd, maar in ziju kunstigen bouw en met
zijne voor een verliefd jongmensch onnatuurlijke apostrophe aehtereenvolgens aau 't bloemrij k oord, de nachtegalen, de zaugvogels van minderen rang en de zefiers in de hagen, to mooi, to keurig om waar to
zijn . Tot welken graad moet men afgekoeld, in welke mate aan hoofsche
beleefdheidsvormen gewend zijn, om de onstuiinigste en tevens schuchterste van alle gemoedsaandoeuingeii zoo gracieuselijk en kunstig to
uiten! ,Adeline verbeid" getuigt zonder twijfel van ongemeene kunst
en gratie, zooals wij ze vinden in de fiju gepenseelde figuurtjes op
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waaiers en meubelen nit eene vroegere periode, - ik voor mij echter
kan niet verhelen, dat deze dichterziel mij liever zou wezen, als zij
minder toilet gemaakt had, - of, als ik het minder duidelijk kou
merken . Liederen als het eeuige Herdenking vindt men, helaas ! to
weinig. l k ken er zelfs in onze geheele litteratuur geen tweede, dat
de stemming van een vaderlandsch avondlandschap na den regen zoo
sober en onvergelijkelijk weergeeft en tegelijk zoo uiterst kiesch het
heilig oogenblik herdenkt, waarop twee harten elkander vonden en verstonden . Als ik aan dit schoone vers denk en aan het fiju besnaarde
gemoed, waaruit het opwelde, dan kan ik - vergeef mij then wreeden
zelfzuchtigen wenseli - het haast betreuren, dat de wind van het lot
niet sterker in die Eolusharp geblazen heeft . \Yat zou zijne vrouw, wat
zouden wij dan nog geheel andere muziek hebben to hooren gekregen!
JoH . A . LEOPOLD .

Jlliddelburg .

ONS ONDERWras.

Das Distelgestriipp breitete sich immer weiter aus in den jungen Kopfen .
Nach mid nach verwischte sich der Unterschied zwischen dem, was interessant,
and dem, was peinlich zu lernen war . Es wurde ihnen alles ungefahr in
derselbeii Weise so ziemlich gleichgultig and von ihnen nur nach dem Wert,
den die Schule darauf legte, geschatzt . Kam beim Unterricht irgend etwas
vor, das in unmittelbarer Beziehung zum Leben and zur Welt stand, so ward
ihm keine Bedeutung beigemessen . Den vornehmsten Platz aber nahmen lange
Prozessionen toter Worte fiber tote Dinge ein, Regeln and Satze, die ins weiche
jugendliche Gehirn bineingenagelt wurden, um dort fur ewige Zeiten sich breit
zu machen ; fremde Laute von einem fremden Leben, uralter Staub, der gewissenhaft iiberall da hingestreut wird, wo die saftreiche Jugend eine feuchte
Stelle aufwies, die den Staub festbalten konnte .
Es ist eine harte Zeit, vom vierzehnten bis zum fiinfzehnten Jahre ; mit den
offenen Augen, mit einer Fragbegierde, unersattlich wie der Appetit eines
Knaben, arger prickelnd als ein Nesselfieber, mit dem erwachten Vermogen
and Willen, alles zu verstehen, mit dem flammenden Drnag, die Welt zu
erobern and das, was hinter der Welt and wiederum dahinter liegt-and nun
Staub! Uralter, extra-feiner Staub in jede feuchte Pore gestreut, gestreut
fiber jede aufkeimende Frage, fiber jeden einzigen Keim, der nicht ein Distelkeim ist.
Aber das geht vorfiber ; schon mit dem sechzehnten, siebzehnten Jahr ist
der Staub gut eingetrocknet, die Neugier ist ausgestorben ; der junge Mensch
hat gelernt, dass es darauf ankommt, gefragt zu werden, nicht zu fragen,
and er beginnt fiberdies die Sache mit dem Distelgestrupp zu verstehen ; ahnt
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dunkel, dass das Gestrupp um seinetwillen da sei, dass er das Gluck hat,
eins der privilegierten Geschopfe des Daseins zu sein .
Gift, van ALEXANDER KIELLAND. ')

REDBKUNSTIOE ONTLEDINO .
Sans nommer aux eleves lee parties du discours, je leur faisais ecrire quelque chose, parfois sur un enjet que je leur indiquais, et, de question en
question, je lee obligeai d'dlargir la proposition, en y introduisant des adjectife, des attribute nouveaux, des sujets, des circonstances et le complement . . .
,,Les loupe courent ." Quand? Ou? Comment? Quels loupe courent? Et
qui encore court? Its courent, et que font-its encore? . . . . It me semblait
qu'en s'accoutumant a repondre aux questions relatives k telle on tells partie
du discours, its eaisiraient la difference des parties de Is proposition et du
discours . He la saisissaient en effet, mais cela lee ennnyait, et its se demandaient h part soi : » .4 quoi bon?" - Ce que je due me demander aussi, sans
arriver h trouver la rdponse .
(ToLSToi, L'ecole de Yasnazia Poliana, pag. 140 .)
Nous sommes convaincu que la grammaire que noun savons West pas du
tout celle qu'il faut aux ecoliers, et que cette fagon traditionnelle d'enseigner
la grammaire decoule d'un grand, d'un long malentendu .
(TOLSTOI,

L'ecole de Y. P ., p . 147 .)

„estropier la jeune generation en la forgant d'apprendre l'histoire et la geographie, uniquement par ce qu'on none a appria t'hiatoire et la gIographie ."
(ToLSTOI, L'ecole de Y. P ., p. 277 .)

„GESCHIEDENIS" OP SCHOOL?
Pas d'histoire possible pour des enfants
1'histoire.
(TOLSTOI,

auxquels echappe I'interet de

L'ecole d- Yaanaia Poliana, pag. 268 .)

CRITIEK VAN DE ,AAUDRIJKSKUXDE . "
Quand Mitrofanouchka dtudie la geographie, sa mere lui dit :
„A quoi bon apprendre toutes lee terres? Le cocher to menera bien ou it
to faudra alter."
Jamais rien de plus fort n'a ate dit contra la geographie, et tons lee
savants de l'univers ne sauraient rien repondre a un argument aussi invincible .
(TOLSTOI,

L'ecole de Yasnara Poliana, p . 269 .)

') De Duitsche vertaling van Kiellands bekende roman is voor 50 Pfennig to koop in
Engelhorns Allgemeine Roman-Bibliothek .

OVER DE ETYMOLOGISCIIE WETENSCHAP .

Prof. dr . J . FRANCK, Elymologisch Woordenboek der Wed. Taal.
's Rage, Mart . Nijhoff, 1892 . Ing. /9 .-, geb . / 10 .50.
Prof.

FR. KLUGE, Etymologischea JPorterbuch der Dealacheu
Sprache, 5e aufl ., 1893 . Strassburg, Triibner . / 7.80 .

Is bet de task der etymologische wetenschap den oorspronkelijken
vorm en de oorsproukelijke beteekenis der woorden to bepalen? Zekerlijk
uiet. Want hoever men in bet verleden van een woord terugga en hoe
talrijke praehistorische vormen met praehistorische beteekenissen men
reconstrueere, er blijft altijd een vroeger verleden, er blijven altijd
nog oudere vormen en nog oudere beteekenissen, die op den weg der
reconstructie niet to bereiken ziju . Wanneer men dus van oorspronkelijke vormen en beteekenissen spreekt, dan bedoelt men de oudste
vormen en beteekenissen, die de hedendaagsche wetenschap kan aanwijzen of traceereu . Achaemenes was de betovergrootvader van Cyrus en
wordt diens atamvader geiioemd : wie zal echter ontkennen, dat Cyrus
ook een betoudovergrootvader heeft gehad? En ook die hypothetische
voorzaat had een vader en grootvader en een oneindige reeks van voorvaderen . En evenals met de geslachten der menscheu is bet in den
regel ook met de woorden . Ik zeg in den repel en niet altijd, want
de taalschepping is een proces, dat nimmer ophoudt en elke generatie
maakt nieuwe onomatopoetische vormingen, die als de spontane weerspiegeling eeuer impressie voor den dag komen of met opzet tot na
bootsing van eene beweging of een geluid worden voortgebracht . Maar
ook den oorsprong van deze jonge onomatopoetica kau de etymoloog
niet bepalen, want die oorsprong ligt in de geheimeii der hersenwerking
en nog uiemand heeft doorgrond, waarom een zekere indruk op een
zeker moment een bepaalden klauk als reflex to voorschijn roept . Toch
zijn die jonge taalscheppingen van groot gewicht : voor hem die gadeslaat, hoe de taal zich steeds verjongt en hoe telkens weder momentane
reflexklanken tot woorden bestendigd worden, kan bet niet verborgen
ziju, dat alle taalschepping in alle tijden reflex van impresaie is geweest .
Maar wat heeft men eigenlijk aan deze kennis, terwijl de oudste betee-
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kepis der woorden in het diepste duister ligt en hun onomatopoetisch
karakter slechts zelden bewaard is gebleven? En terwijl wij het verbaud
tusschen reflex en impressie niet kennen!
Maar wat is dan de taak van den etymoloog? Het antwoord op deze
vraag kan niet moeilijk wezen . De historicus delft de lotgevallen der
volken nit het verleden op en tracht zoover mogelijk terug to gaan,
maar tot den oorsprong door to dringen is hem niet gegeven . De
oudste pyramiden van Memphis, de oudste terrastempels van Ur en
Eridu zijn jong in vergelijking met den ouderdom der Aegyptische en
Babylonische cultuur, laat staau in vergelijking met den ouderdom der
volken . Maar ook de lotgevallen van een yolk, al kennen wij die
slechts gedeeltelijk en nit betrekkelijk jongen tijd, ziju wetenswaardig
en het zoude eene dwaasheid wezen aan de historie het recht van bestaan
to outzeggen, omdat zij de allerbelangrijkste problemen - den oorsprong
der volken en der beschaving - zelfs niet van verre kan benaderen .
Hetzelfde geldt van de etymologie . De lotgevallen der woorden gedurende het litteraire tijdperk na to gaan en hunne voorgeschiedeuis op
combinatorischen weg nog een paar milleunien vroeger to bepalen of to
gissen - dit is alles, wat de etymoloog vermag . De gewichtigste
vraagstukkeu - den oorsprong der wortelwoorden, hun onderlingen
sainenhang en wederkeerige inwerking op elkauder, in een woord, het
probleem der onomatopoese of woordschepping - laat hij onbeautwoord .
De etymologische wetenschap houdt zich slechts bezig met een betrekkelijk korte periode uit de geschiedenis der woorden en slechts, waar
zij met duidelijk herkenbare, d . w . z . jonge onomatopoetica to doen
heeft, kan zij de gansehe geschiedenis van een woord overzien, a]
onttrekt het psychologische proces der taalschepping zelfs in dit gunstigste geval zich aan het bereik der waarneming . De tank van den
etymoloog is dus de lotgevalleu der woorden in historischen tijd en
voor zoover mogelijk ook in praehistorische tijdperken to onderzoeken
en het causale verband in de coutinuiteit dier lotgevallen to leeren
kennen .
Een dergelijke opvatting van het begrip etymologie ligt aan het vermaarde werk van Kluge ten groudslag, dat alom de vraagbaak is van
dengene, die inlichting verlangt omtrent de geschiedenis van den Germaauschen woordensehat . Zelden raadplegen wij het Etym . worterbuch
der deutschen sprache zonder daardoor onze kennis to vermeerderen,
ons oordeel to scherpen en onzen geest tot onderzoek to prikkelen .
Kluge geeft ons bijua altijd een vasten groudslag, waarop wij kunnen
voortbouwen en wijst ons meuigmaal de richting, waarin verdere onder-
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zoekingen zich zullen moeten bewegen . Die volkomren evenredigheid
tusschen het boek zelf en bet doel, dat de schrijver er mede beoogt,
is to darken aan een fijnen critischen geest en een onverinoeiden ijver .
Die ijver alleen zoude niet voldoende zijn om een dergelijk werk tot
stand to brengen, want bet moeilijkste in de task des onderzoekers is
niet bet verzamelen, maar bet beoordeelen van bet materiaal . Die
beoordeeling hangt of van bet phonetische en semasiologische standpunt dat de schrijver inneemt .
\Vat de phonetische zijde der etymologie betreft, staat Kluge op bet
bekende standpuut der jougere Duitsche wetenschap, d . w . z. hij gelooft, dat in een dialect op den oogenblik onder gelijke voorwaarden
dezelfde klank niet op verschillende wijze kan worden behandeld . Nu
vinden wij echter in alle talen eene menigte verschijuselen, die met bet
regelmatige klankstelsel schijneu to strijden : in zulke gevallen zien
Kluge en zijde geestverwantcn geeiie uitzonderingen op de goed geconstateerde klankprocessen, die wij met den verkeerden uaaui van kiankwetten bestempelen - een klaukovergaug is geen wet, maar een geleidelijk ontwikkeliugsproces -, maar trachten zij elk geval afzonderlijk
door dialectvermenging of door psychologische associatie en contaminatie
to verklaren . Natuurlijk is dit standpuut bet eenige wetenschappelijke,
maar in de praktijk heeft bet uiet die beteekenis, welke men ervan
zoude verwachten . De oorzakeu dezer betrekkelijk geringe beteekenis
liggen voor de hand .
In de eerste plants staat dezelfde klank bijiia in elk woord in een
eenigszins andere omgeving en zijn de voorwaarden, waaronder hij zich
beviudt, slechts zelden volkomen gelijk : voldonde en voorafgaande kliukers en consonanten, de plants van bet hoofdaccent, de qualiteit van
het silbenaccent en zoo vele andere omstandigheden moeten alle bij bet
formuleeren der klankprocessen in aanmerking worden genomen, want
ouder verschillende voorwaarden wordt dezelfde klank op hetzelfde tijdstip veelal zeer versehillend behandeld . Klaukprocessen van onvoorwaardelijke uitbreiding komen in bet leven der talen betrekkelijk zelden
voor. In de tweede plants moet men niet vergeten, dat elke bijeenwonende groep van sprekenden, ja dat elk geziu en zelfs elk individu
een afzonderlijk dialect vertegenwoordigt en dat bet verkeer tusschen
stammen, geslachten en personen een voortdurende dialectvermenging
uoodzakelijk maakt . Ken derde factor, die bet absolute karakter der
zoogenaamde klankwetten met een nevel van schijnbare willekeur omhult, is de omstandigheid, dat een woord niet alleen een complex van
klanken is, maar tevens de uitdrukkiug van een begrip, dat tot een
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bcpaalde categorie van begrippen behoort, en het daardoor steeds aau
vervorming door psychologische combinatie is blootgesteld . Uit het
gezegde blijkt, dat de keunis van eeu aautal regelmatige klankverschijnseleu uiet overal een criterium geeft om de mogelijkheid of de
onmogelijkheid van eene etymologische vergelijking to beoordeelen, want
het physiologische klaukverloop kau door dialectischen invloed eeue bijzondere richting hebben aangenomen en begripscombinatie kan de sporen
van emu klankovergang hebben uitgewischt . Waar phonetische kennis
geen recht geeft tot eene beslissing, daar moet de etymoloog alleeu op
zijn tact en waarschijnlijkheidsgevoel afgaau en dan eerst hebben wij
gelegenheid hem als meester in zijn vak to waardeeren. Voorzichtig
wikken en wegen, raadplegen van verschillende tongvallen , nagaan van
zinverwante woordeu en woordgroepen zijn de middelen, die den etymoloog ten dienste staan eu hem den weg wijzen, waar de eigeuilijke
phonetiek hem begeeft . Op dit terrein van kalm overleg en historischeu
tact wordt Kluge door weinigen geevenaard .
Ilet semasiologische standpunt van Kluge is moeilijk to bepalen . De
leer der beteekenissen is immers nog in haar opkomst eu wellicht zal
zij simmer zulk een groote vlucht nemen als de phonetiek . Welke
overgangen van beteekenis mogelijk zijn en welke niet, moet nog altijd
door tact en overleg, maar zonder vaste methode worden uitgemaakt en
slechts weinigeu hebben getracht om op dit gebied tot meerder zekerheid to geraken . Meestal laat men zich in elk speciaal geval door
bijzondere overwegingen leiden en ook Kluge volgt, voor zoover ik kan
zien, in semasiologische questies geen algemeene beginselen . Als men
wil, is dit een zwakke zijde van zijn woordenboek of liever van de
etymologische wetenschap in haar geheel. Maar het is twijfelachtig of
men ooit anders zal kunnen handelen en het kan zeer goed wezen ik neem zelfs de vrijheid bet to gelooven -, dat algemeene semasiologische beginselen den etymoloog meer zouden schaden dan baten . Elk
woord heeft immers zijn eigen, individueele geschiedenis, door tallooze
omstandigheden geconditioueerd, en het is maar al to bekend, dat verschillende wegeu van ontwikkeling tot hetzelfde doel kunnen leiden .
1)aarom hebben parallelle overgangen van beteekenis in de etymologie
slechts een geringe waarde .
Voor Kluge is de taal echter niet alleen belangrijk nit een phouetisch
en semasiologisch oogpuut, maar vooral tracht hij haar als getuige to
doen optreden voor de praehistorie van het yolk . De kennis der woorden
is tevens de keunis der zaken en vaak geeft de geschiedenis van een
woord ecu blik in de geschiedenis der cultuur . In zijde verbeelding
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volgt hij de Gertnanen op hunue zwerftochten, hij ziet hen in Ranraking met allerlei volken, die in ruilhandel met lien treden eti hun
nieuwe, ongekende dieren en planten en mineralen doen kenneu, waarbij
de uitheemsche namen van al die aanwiusten der cultuur in de taal
der Germanen met meer of minder gewelddadige veranderingen overgaan
om daarna voor altijd het lot der echt-Gerinaansche woorden to deelen .
Dietiigmaal is het Kluge gelukt de geschiedenis van een cultuurwoord
in scherpe trekken to teekenen ; dat hij niet overal daariu slaagde, ligt
minder aan hem dan aan het gebrekkig overgeleverde, ontoereikende
niateriaal .
Ook wij Nederlanders ziju Gertnanen - al zijn er onder ons, die
onze statnverwantschap met de Duitselters slechts noode erkettnen en die
hen met zekere quasi-geestigheid onze Germaanirche naluren noemen -,
ook wij Nederlanders behooren tot dat kloeke geslacht van strijdbare
helden, dat eenmaal schrik verspreidde door geheel Europa, den troon
der Caesars deed wankelen en eindelijk omverwierp, maar slechts om
nieuwe en beter geordende staten op de bouwvallen der oudheid to
doer verrijzen . Ook wij Nederlanders ziju Gertnanen en inogen uiet
onverschillig zijn voor Kluge's meesterlijke behandeling van den Hoogduitschen woordenschat, daar deze tevens - in het algeineen gesproken - ooze eigen woordensehat is . Dit neemt echter niet weg, dat
onze tail een tnenigte woorden bezit, die niet in het Hoogduitsch voorkomen, en daarentegen weer andere mist. En dit is ook geen wonder
ons yolk heeft reeds eeuwen een afzonderlijke ontwikkeling doorloopen
en reeds lang is het leven in de Nederlanden in vele opzichteu van
dat onzer Duitsche stamgenooteu versehillend . Ouze veelvuldige aanraking met Romanen, o . a . door de heerschappij der Bourgoudische
vorsten en door de menigte Franschen, die zich in ons land hebben
gevestigd, dan ooze zeereizen en ons verkeer met verre overzeesche
volken, hebben eett eigenaardig stempel op ons yolk gedrukt, een
stempel, dat wij in de taal terug vinden . Daarom was het geenszins
overbodig, dat de Bounsche geleerde, Dr . Johannes Franck, zich tot
taak stelde een etymologisch werk over de Nederlandsche taal te schrijven, dat in hoofdzaak op de leest van Kluge's Wiirterbuch zoude
geschoeid wezen . Thans heeft Franck zijne onderneming ten einde
gebraclit en kunuen wij er ons op beroemen een Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal to bezitteu .
Wie Kluge eu Franck beiden heeft bestudeerd, zal bij vele puntett
van overeenkoinst ook groote verschillen tusschen deze beide geleerden
hebben opgeinerkt. Terwijl Kluge een vertnomd cultuurhistoricus is,
vi
15
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die niets liever doet dan de oude betrekkingen tusschen allerlei bekende
en oubekende volken op to rakelen en vroegere perioden voor ooze
oogen to doers herleven, is Franck de zuivere taalgeleerde, die geen
ander doel heeft dan de taal om de taal zelve . Daardoor kunnen wij
ons verklaren, dat de vreemde woorden bij hem dikwijls vlug worden
afgedaan, terwijl hij zoodoende tijd en ruiinte whit om de van ouds
inheemsche taalelementen met grooter uitvoeriglieid to behandelen . Een
stren phoneticus en philosophisch taalkenner als Franck is ongetwijfeld
de aangewezen man om een etymologisch woordenboek samen to stellen ;
dat eehter na zijn werk nog veel overblijft, wat gedaau moet worden,
vooral op bet gebied der uitsluitend-Nederlaudsche woorden, spreekt
vanzelf. Trouwens ook de Duitsche etymologie heeft met Kluge's Worterbuch haar eiudpaal nog lang niet bereikt . De grootste verdienste
van Franck ligt m . i . daarin, dat hij meer dan Kluge of wie ook
doordrougen is van het feit, dat alle taal in haar aard en wezeu onomatopoetisch is, dat alle wortelwoordeu eenmaal rellexen van indrukken
zijn geweest, ook al hebben zij iricestal door klaukverloop, overdrachtelijk gebruik, beperking of uitbreiding van beteekenis euz . hun oorspronkelijk karakter verloren .
Het vole en gewichtige, wa.ariir bet werk van Franck zich van
Kluge's Worterbueh onderscheidt, maakt bet ook voor den lluitschen
etymoloog tot een onmisbaar handboek, en omgekeerd zoude ik het
voor een Nederlander niet gewenscht achten , dat hij alleen Franck
raadpleegde zonder er Kluge bij na to slaan . I-let cene werk is eene
aanvulling op het andere. Mogen de beide voortreffelijke etymologica,
wier karakter ik in het kort heb trachten to sclietsen, niet alleen in
Duitschland hun nut stichten, maar ook ten onzent dankbare gebruikers
vinden ; mogen zij medewerken om de onverschilligheid voor taal en
taalwetcrrschap, die bij ons in vele kringcn heerscht, to doen wijken
voor belangstelling en sympathie ; mogen zij den blik van hem, die
slechts het heden ziet, ontwikkelen en verscherpen, zoodat hem een
vergezicht in bet verleden geopend worde . Wie het verleden niet kent,
zal niet met vrucht werkzaam kunnen zijn voor de toekomst .
Amsterdam, 9 April 1896 .

C . C. UHLENBECK .
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Bij Harrebomee II, 274 Jezen wij : Dit spreekwoord is ontleend aan de
visschers, (lie, hun net ophalende, in plaats van visch, slib vinden, en niet
van slip van een kleed
Het spreekwoord beteekent : ,hj meende wonder
wat to krijgen, maar bet komt op teleurstelling nit." Laat ons zien in hoeverre wij Harrebomde gelijk kunnen geven ; zooals altijd zullen we daarbij
weder historisch to werk gaan . We zoeken in onze middeleeuwsche geschriften,
doch ontmoeten bet aldaar nog niet . Eerst in de 17de eenw vinden wij bet
opgeteekend by Hooft . In bet Uitlegknndig Woordenboek kan men verschillende plaatsen vinden opgeteekend
nit yne Nederl . Historian ; o . a .,
z0
bl . 486, 31 : Hy gaf alien verstandighen of to meeten, wat spyt bet eenen
Landtsheere waar, slip to haalen aan zyn onderzaten ; bl . 841, 14 : 't welk
eens voor al de vreemde Vorsten schuw (zouw) maaken, van naa een ydele
schaadnw to happen, om, als 't op 't nypen quau(, deerlyk slip to haalen ;
bl . 1052, 17 : Daniel dau, hebbende by de Landtschappen Blip gefaalt ; zie
ook nog hl . 1143, 28 ; en Brieven 502, 28, benevens Gedichten 1, bl . 344
(editie Leendertz)
Maer al wat jk hap oft stip
T'elken rejsjen hael jk slip .
Ter verklaring der uitdrukking lezen we in bet Uitlegk . Wdb. : .slip, voor
slib, in de spreekwijze sliphaleu, van de visscherij ontleend, wanneer men
voor visch slib of modder ophaalt ."
De beer Leendertz maakt evenwel de opmerking ,Hooft schgnt bet woord
slib in deze spreekwijze in verband gebragt to hebben met slipped : want ook
in proza schryft hi het met p ."
Aan deze opmerking kunnen wij toevoegen, dat in deze nitdrukking bet
eerste deel altijd met een p geeclireven wend . Ten bewijze mogen de volgende
plaatsen dienen :
Brederoo, Moortje vs . 1262 :
Hoe hield' by hem doch al? maar kreech by soo koel slip?
vers 3335 :
Ick wasset alleen niet.
Hoe voer huer suster doch met 1?loris en met Flip,
Al micnden sy al waers, en kreech sy oock geen •,lip?
Huygens, Ilofwijck vs. 2231 :
We laden 't (*chip) to Sardam en komme laughs de Meer,
Deur d' ouwe Weteringh, en soo den Rhijn om neer,
En soo dear Leidsendam, om tot Schiedam to lossen ;
Daer kryge we licht vracht van Varckens of van Ossen,
Of wat de Koopman will ; want, kyck, 't is en moy schip,
En 't voert wel licht en swaer : en kryge we dan *lip
En mode leegh naer buys, dat moete we verdrege .
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Bloem-Hof van de Nederlantache Jeuglct (Amsterdam, 1608), bl . 56 :

Ons wierd gebracht een glas tsamen met een somme .
Ach dacht ick die nu was gemasqueert als een momme .
Voor schaemte sat ick stomme, want met een hangende lip
Riep sy wech, wech, loop bomme, dus haeld is deerlic slip.
De Gewaande Weuwenaer met het ledrogen kermia-kind, bl . 44 :

Ick vrees wy zullen slip vangen . Hy is voor geen gat to krygen.
raast deze nitdrukkingen slip krijgen, slip halen en slip vangen kende men
ook slip hebben, dat we aantroflen bij
Huygens V, 201 (editie Worp) :
Trijn souw de Bruyd zijn met Kees Louwen,
En is met moije Bastiaen
liet haze-paedjen op gegaen
Ontrent acht daghen voor haer trouwen,
En slip hadd Kees, en wegh was Trijn .
Huygens, 8paenaclre Wyaheit, n° . 418 :
Van de Hand of tot den Lipp
Ileefl men alternet wel slipp.
dat eene vertaling is van
De la mano a la boca
Se pierde Is, sops . 1)
Beaumont, bl . 28 (editie Tideman)
Als een slaef, die, boven hopeii
Stil is dc galey ontslopen,
Daer de wreede Castillinen
Hem, ghevetert aen de boeyen,
Deed' met harde slaghen roeyen
Door den woesten Occaen,
Gaet door beemden en valeyen
Sorgeloos sijii bert vermeyen
En dan op ecn hooghe klip,
Siende van very' dear de baren
Sijnen droeven kerker varen
Roept : van my hell guy nu slip .
De vraag doet zich nu voor, wat beteekent eigenlijk dit znw . slip . Dat
bet niet gelijk gesteld kan worded aan slib(be), dat altijd met een b geschreven
werd, behoeft Been betoog. Is bet misschien hetzelfde woord als ons slip,
pand van een jas? 2) Me dunkt %an neen, daar we dan DE alip(pe) halen
zouden verwachten, dus met bet lidwoord .
1) Harrebomee, 1, 261 a : Tusachen lepel en mond Valt hei sop to grond.
_) Zie Hoeufft in zijne Proeve v. Bredaaach-Taaleigen, bl . 728 .
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Wel vinden wij bij Kiliaen slippe bieden, cedere foro, fraudare creditores
cum summa infamia, due bankroet gaan, met de noorderzon vertrekken, doch
dat bewijst flog niet, dat er in een tekst het lidwoord niet b j gevonden
wordt 1 ) . Een aanwgzing dat dit wet het geval zal geweest zgn, is dunkt
mj de uitdrukking iemand zijn achterslip geven, de hakken laten zien, laten
zitten, zich van hem verwijderen, dat ik lag in Adr . v. d . Venne's Hollandache
Sisne-droom op het nieuw Wye-mal, 's-Gravenhage, 1634, bl . 55 :
Wel hoe, mijn baes! maer binje mal?
Ghy hebt de doodt tbans in een val,
IF y gecen then ons achter-slip,

Het nietigh sweem sit in de knip .
Er blgft ons nu niets anders over dan slip in verband to brengen met bet
werkwoord slippen 2) en bet to verklaren ale een verbaal substantief in de beteekenis van ostslipping, verwijdering 3). De uitdrukking slip hales, krijgen,
moet dan oorspronkelijk hebben beteekend eene ontslipping halen, krijgen .
Wanneer men hiermede vergelgkt onze tegenwoordige uitdr . belet krijgen, bot
vangen, in welken zin than „slip vangen" ook wordt gebezigd, dan is de
gegeven verklaring m . i . niet onaannemelijk . Evenals belet krijgen, oorspr .
beteekent belemmering krijgen en belet geven, belemmering geven, d . i. ten
antwoord krijgen of geven dat iemand belemmerd is, zoo kan slip krijgen
(halen, hebben) de beteekenis gehad hebben van ten antwoord ontvangen,
dat iemand of iets geslipt, weg is." Haalt men nu slip, dan gelukt de poging
om iets to krijgen niet, daar bet reeds weg is, waardoor slip vangen de beteekenis kon aannemen van niet is zijn pogingen slagen, eene weigering krijgen
(lat. repulsam ferre), zooals nit de plaatsen, outleend aan Hooft's HistoriAn ,
duidelijk blijkt, en nog bevestigd wordt door bet Groningsche 'n slippert
hollen, zjn doel missen (Molema 381) .
Evenals men thans spreekt van belet geoen naast belet krijgen, zoo zeide
men in de 17de eeuw mast slip hales ook slipgeren, d . i. eene weigering geven 4 ) .
Men vindt deze uitdrukking in de klucht van bet Nieuwsgierige degje, bl . 15 :
Wil je me niet mee neemen, en geefje me dit maal wedr slip?
Nog eene andere uitdrukking waarin dit znw. slip voorkomt wil ik bier
ter sprake brengen, ni . slip zijn en slip rakes, in den zin van mis zijn, weg
rakes . De eerste lezen wij in Van Vloten's Kluchtspel II, bl . 158
Mijn moertje het wel 'ekalt van ien seker neef,
Neef Jan van Spanjen, soo weer as ik leef
Wist ick hem to vynde, ik gink er use toe schoffele,
Die man sou seckerlik overal met me been toffele ;
Maer dat is uyt de kijk, dat is voor ditmaal slp.
') Zie het

Dtnl. Wdb . I, kol . 1245 .
') Dit is reeds gesehied door Winschoten in zijn

Seeinan, bl . 261 : SLrrrsv, glijen : waarvan ontslippen : slip vangen : Lot vaugen.
i) Zie Bilderdijk op Huygens VI, bl . 57 .
4) VgI . hat eng. to give one the slip (ontsuappen) en to get the slip (zakken voor een examen) .
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De Moetwillige Bootagezel, kluchtspel (anno 1697), hi . 12 :
ik heb' er zo dikwils op uit geweest
Maer noit gelukt, t' is altyd slip geueest,
't Gaf noit geen pas, 't was altyd to laet.
De tweede vond ik in Tengnagel's Sinte Nikolaas Milde garen aen d'Amstelache Jonckhegt, Leiden, 1654, bl . 24 :
by hecft syn fulpe lapje
Daar alleenigh op gcmaackt,
Om to vangen t lipse Kapje
En bet is juyst slip geraackl .
Hoe deze uitdrukking to verklaren? Me dunkt dat we haar moeten vergelijken met andere als zoek raken, 8.-hoot gaan, pr je gaan, school gaan,
schrap raken, sclruil gaan, enz., zoodat slip zijn staat voor to slip zijn = op
den slip, het alippen zijn, dus weg zijn .
Vraagt men ten slotte, hoe zyn we er toe gekomen om dit znw . slip to
veranderen in slib, dan moet het antwoord luiden, omdat bet woord niet meer
werd begrepen, en bet werkwoord rangen verkeerd werd opgevat . De oude
beteekenis van dit werkwQord, namelijk die van ontvangen (v(.rg . nog bet
noordholl . geld vangen, d . i . ontvangen 1) en ons Lot vangen, eig . een slag
ontvangen) was verloren gegaan ; men dacht nu aan vangen in den zin van
grrjpen en in overeenstemming hiermede werd slip veranderd in alib. Dat dit
reeds in de vorige eeuw moet zijn geschied, bewijst bet Woordenboek van
Halma (anno 1781), die hij slip krijgen, slip vangen, manquer son coup, ne
rien obtenir, verwjst naar slib .

VAN WANTEN

WETEN .

Door den beer Terwey is deze uitdrukking in dit Tijdschrift (II, bl . 227)
ter sprake gebracht . De eerste was hij niet, die getracht heeft haar oorsprong
op to zoeken en to verklaren . Reeds Harrebomee heeft dit gedaan in zijn
spreekwoordenboek I, bl . 444, waar hij zegt : ,H6F weet van wanten : hij doet
een kousen-winkel. Men bezigt dit spreekwoord, wanneer er veel redenen
worden opgesomd, om eene zaak niet to verrigten . Met wanten bedoelt men
dus bet meervoud van bet redegevend voegwoord want, als woordspeling met
de wanten nit den kousenwinkel." Naast deze m . i. zeer aannemelijke verklaring bestaan er nog enkele andere. Van Lennep namelijk zegt in zijn
Zeemans-Woordeiiboek, 257 : iVanten, b .w. Het want in orde brengen is niet
') Naroracher, 25, bl .
Volkslaal i . v . vangen.

357 ; Tdl. 1l'db. III, 674 en Dr . G. J. Boekenoogen,

deZaamsche
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in gebruik, dan in de volgende spreekwijze : Hij weet van wanten (hij verstaat
de zaak) . Van Dale volgt hem hierin na en fabriceert naar aanleiding van
deze uitdrakking eveneens een werkwoord wanten . Dat we den oorsprong der
u itdr . in het zeewezen moeten zoeken meent ook Ten Doornkaat Koolmann in
zijn Ostfries . Wtb., III, 510, waar we onder want, tauwerk, lezen, ,,1 wit
mat fan wanten, von Jemanden der weit hergekommen ist u. viel erlebt u .
erfahren bat, bz . ifberall Beseheid weiss wie ein alter erfahrener Schjffer ."
De beer Terwey schijnt geen dezer twee verklaringen aannemelijk gevonden
to hebben, tenminste hij rept er in bovenbedoeld artikel niet van . HO stelt
daarentegen twee andere voor . Want zou knnnen beteekenen geld, goed, vermogen, eene beteekenis die de beer Terwey opmaakt nit bet welbekeude „die
een dart (eene ijdele vrouw, pronkster) trouwt om haar want, verliest de want
en houdt de dart ." Doch ho gevoelde zelf wel, dat we bij deze verklaring
op eene moeilgkheid stuiten . Gesteld toch dat want hier geld beteekent, hetgeen ik betwgfel, clan zou bet meervond wander luiden en niet wanten . Nu
kan men wel een middeltje bedenken om dit bezwaar nit den weg to ruimen,
door to onderstellen, dat wanden onder den invloed van want (handschoen)
veranderd is in wanten, doch, do beer Terwey gevoelde dit zelf, dat is de
ware methode niet . Dan moet men maar liever bekennen bet niet to weten .
Dat de geachte redacteur van dit tijdsclirift er zelf aan twijfelde, bewijst wel
de tweede verklaring aan den voet der bladzgde gegeven . BO Roemer Visscher
komt een znw . want voor in den zin van schelm . Zou nu, zoo vraagt de
heer Terwey, van wanton weten beteekenen van schelmen weten" ; dus zgn
volkje wel kennen, zich niet laten beetnemen? Ja, zeker er bestond in de
17° eeaw een znw . want, schelm, en dat wordt m . i . ook bedoeld in den
laatsten regel van bet aangehaalde nit den Brabbelingh . Roemer Visscher wil
daar zeggen : dock de grootste schelm heht ghy getrouwt . Ik ontmoette bet
ook in W . D. Hooft's Verloren Soon, bl . 16 r :
Soo by 't mijn niet en geeft, ick acht hem voor ion want,
In uytsuyper, ien droch .
bl . 20 r
Soeckje 't Herberghje vaets to maken, hoe inset hier, want?
Ook kende men een hiervan afgeleid bi v. naamw . wantig. Vgl . W. D . Hooft's
Cluchtich spel, Andrea de .Piere, bl . 13 r :
so souje in reden staan
En niet dus wantich of dus guyts to werrick gaen.
Dit znw . want is niets anders dan de verkorte vorm van wantluys, dat
eveneens als scheldwoord voorkomt in W . D . Hooft's Klucht v . Stijve Piet 6 v :
Jy pype-stelders, jou want-laysen, jou ooleke guyts,
`Vat sin jy mier als straet-schenders, en ien diel licht-schuyts .
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Ook bet Hoogduitsche wanze houdt men voor „eine Burzform von mhd .
ahd . wantlus" (Kluge) . Dat dit woord want als scheldnaam gebruikt werd,
zal one des to minder verwonderen, wanneer men bedenkt dat men elkander
in de 17° eeuw ook uitsehold voor enipluis en dat Tuinman II, bl . 84 en 85
opgeeft : hij is een neet (luizenea), en hij is een teek.
Bb de verklaring nu van onze spreekwbze kan dunkt me niet aan dit want
gedacht worden, daar dit znw. i n den tijd, dat „van wanten weten" voor
't eerst gebruikt werd, d . i . 't begin dezer eeuw, niet meer als scheldnaam werd
gebezigd . Liever zou ik nib willen aanslniten bb de verklaring van Harrebomee en want beschouwen als het zelfstandig gebruikte voegwoord . Het
komt dan geheel overeen met het middeleeuwache en ook 17e eeuwsche waerom,
dat ook zelfstandig gebruikt als de waerom, soms ook Icet waerom, gebezigd
werd in den zin van de reden, vgl . bjv . Camphuyzen, Pa . XXX VIII, vs . 19 :
Alle straf heeft haar waarom ; en Hertspieghel (editie P. Vlaming), bl . 191 :
„Maar hoe zal ick u noemen, o aller dinghen dingh ! TYaarom aller waarommen,
Mijn kracht is to geringh ." Iemand die van alles de want kan zeggen, de
reden of de oorzaak kan op-even, die weet van wanten . Me dnnkt deze verklaring pleit door hare eenvoudigheid voor zich zelf en vindt nog steun in
de fransche, tenminste belgische, uitdrukking : vouloir savoir de toute chose
lea ponrquoi et lea parceque . Voegt Harrebomee er nu nog aan toe : Icri doet
een koneen-winkel, dan moet dit als een later achtervoegsel worden beschouwd,
als eene poging om wanten to verklaren, toen de ware beteekenis niet meer
werd begrepen . Vgl . voor hetzelfde verschjjnsel : iets met een krijtje aan de
balk sehrijven, dat de kalrers Icet niet a. likken, en hU is in de boonen en wil
erwten plukken .

BUITEN WESTEN ZrJN .
Veel is er over deze uitdrukking geschreven, doch tot een heldere verklaring is men nog niet gekomen . Men heeft zich tQt uu toe bepaald tot
gissingen, die meer of minder waarschijnlijk waren. Tuinman I, bl. 270 nal.
weet er geen raad mede, en gist dat de uitdrukking hare verklaring zal
vinden in de fabel van Faeton, die, wanneer hij den zonnewagen door den
dierkring van 't Oosten naar 't Westen zoude mennen, geheel buiten het spoor
geraakte. Bilderdijk overtreft alien in zijne stoute fantasie, en zegt in deel III,
bl. 160 van zjne Aanteekeningen op Hooft's gedichten : ,Buis beter built,
d. i . dronken, immers bevangen van den wijn . Eigenlijk beteekent het nat,
en is eene contractie van beoost, uit welk beoost wederom bb derisie ontsproten
is, wanneer dat nog wat verder ging, dat men beweet zei (al over 't Oosten
been), en zoo 't nog verder ging, buiten westen . Doch de grond is oos (water),
waarvan oosdrop, hozen, enz." Niemand heeft Bilderdijk in zijne verklaring
gevolgd, evenmin heeft die van Tuinman genade gevonden in de oogen van
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de spreekwoorden-uitleggers . Al de anderen, Sprenger v . Eyk, de Navorscher,
en ook Terwey in dit Tijdschrift (II, 261) willen bet woord westen in verband brengen met bet werkwoord weten . Alleen Hoeufft wijkt hiervan af ;
hij vraagt : ,zon dit niet zoo veel willen zeggen als : hij is van streek, en
dezelfde beteekenis hebben als bet Fransche perdre la Tramontane, dat is : de
streek van bet Noorden nit bet oog verliezen, zijnde tramontane bet Italiaansche
tramontana de noordenwind, van uit de Middellandsche zee gerekend?" Wellicht heeft Hoeufft zich later verleiden door Halma, die zegt : buiten westen
zijn, avoir perdre la tramontane, t-tre deeoriente . Doze meening heeft ook bare
verdedigers gevonden . In Noord en Aid V, bl. 14 lees ik : , buiteu westen of
buiten zijn west zijn heeft, dunkt mij, geese verklaring noodig, vooral bij
eene vergelijking met den koera kwijt ralen en zijn traniontauen verliezen" .
Hetzelfde vindt men in Woordenschat, bl . 105, waar o . a. gezegd wordt :
't Is aan de scheepvaart ontleend en doelt op verloren koers ."
Ziedaar een overzicht van wat er alzoo aangaande den oorsprong dezer zegswijze is gegist . Moest ik kiezen tusschen al die verklaringen, dan zon ik die
van Tuiuman, Bilderdijk en Hoeufft al aanstonds afwijzen en die van v. Eyk
en Terwey eens aan een nader onderzoek willen onderwerpen . Zij zoeken
verband tusschen het znw . west(en) en bet werkw. weten, iets dat ook in den
Aavorscher XXXI, bI . 402 wordt gedaan . We lezen aldaar, nadat de
schrijver gewezen heeft op bet znw . meet, dat wij nog kennen in „zijn
weetje wel hebben", waarmede een andere Navorscher bet in verband had
willen brengen : „liever echter zou ik westen houden voor een meervoud van
bet ook al niet meer voorkomende west, gevormd van bet werkwoord weten
en beantwoordende aan bet hoogduitsche witz, dat geslepenheid, geestigheid,
schranderheid, gezond verstand beteekent ." Ditzelfde wordt nog eens herhaald
in Navorscher XLV, bl . 723. Het zou den schrijver van deze verklaring
zeker moeilijk vallen san to toonen, hoe nit bet hd . witz ons west(en) is ontstaan ; met bet woord verhaspeld (Nav . 45, 723) bewijst hij niet veel . Terwey
(Taal en Letteren II, 261) iracht de moeilijkheid op de volgende wijze op to
lossen . „De uitdrnkking is klaarblijkelijk in verband gebracht met den naam
der windstreek, doch hangt oorspronkelijk wellicht samen met bet ww . weten .
Voorheen toch bestond er een hiervan afgeleid subst . went ,bewustheid" en de
adjectieven wuetig en medewuetig . Waarschijnlijk is nu west niet anders dan
een bijvorm van dit wust ." Do beer Terwey had gelijk, toen bij beweerde,
dat er vroeger een adjectief wuetig bestond : Hooft gebruikt bet in zjne Nederlandsche Historien, doch bb geen anderen schrijver heb ik bet ooit aangetroffen .
Hot kan dus een maaks6l van hem zyn, onder den invloed van bewust. Doch
de mogelijkbeid blijft bestaan dat er vroeger een znw . roust is geweest, waarvan ik west niet een bijvorm zou noemen, doch dat ik omgekeerd ale bijvorm
van een znw. west of wilt zou beschouwen, daar, zooals bekend is, onder den
invloed van de w, de e of i in u kon overgaan (vgl . wulp voor welp ; bewuet
voor bewist), doch verandering van eene u in e, vooral na eene w, niet waar-
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schijnlijk is. Welnn zulk een znw . wilt komt in de verwante talen voor ;
we vinden in bet Mhd . een znw. mist, stm . f. das wissen (Lexer III, 946) en
eveneens in bet Mnd . wist, f. Wissen, Kenntnis (Schiller and Liibben V, 745,
746) . In (lit laatste woordenboek lezen we o . a . : ,na user mist and na user
macht ; mit user beyder weste ; de guden heren wolden gerne im moisten (gewisheit) ssin unde wolden ok nich gerne im unwisten ssin." Ook in bet l lnl .
is bet bekend geweest in de oostelijke dialecten, nl . Pull. Limb. 16, 31 : „so
hebben wy aen desen brieff mit onsen wilt unde willen once siegel doen
hangen" ; ,Irch . v . Buren, 169 : dat wij die pertien myt hoirre beyder moist
ende willen van twist ende twydracht alentlichen gescheyden hebben . Ook in
de mhd . bewerking van den Renout (nitgaaf Pfaff) vs. 12247 lezen wj sonder
ewer wiste ( : lyst), waaruit met groote waarschijnlijkheid volgt, dat bet woord
ook in den mnl . Renout zal gestaan hebben 1 ) . Aan dit mhd . en mnd . znw .
wilt kan zeer goed eeii middelnederl . vr . znw. west beantwoorden (vgl . du best
naast du bist ; hi es naast hi is ; twest naast twist ; gewes naast yewis, enz. 2) .
In de middeleeuwen is de uitdrukking ,buiten westen zijn" nor niet aan to
wijzen, doch in bet begin der 16° eeuw ontmoeten we haar reeds in de spreekwoor(ienverzameling van Sartorius, ddag. Chit. II, Cent . III, n° . 5, alwaar
we lezen : Minus babes mentis gram Dithyrambornm poetae, Ghy zijt heel
buyten Westen .
In stupidos ae furiosos torquetur. Sumptum a Poetis Dithyrambicis qui
Baccho afflati fnrebant . Unde et Horatius : Aut insanit homo ; ant versus facit .
De beteekenis is this in de 16° eeuw geweest : dot zijn, zijn zinnen kwijt zijn,
buiten zijn zinnen zijn .
Op de andere plaatsen, die mij uit de 17° en 18° eeuw bekend zijn, vindt
men overal buiteu west of weste. Terwey citeerde reeds Kluchtspel II, 215 ;
aldaar is sprake van een dokter, die dot geworden is door de liefde voor een
zekere Elisabeth . Haar vader vraagt nu aan den knecht van den dokter :
Hoe vaert den Docter? Praet hij noch builen weste? In Krnl's klucht van
Drooghe Ghoosen, Amsterdam, 1651, bl. 10, lezen wy
Wel, oene, binje mal, of sinje buyten weste, segh droncke bloet?
In Focquenbroch, bl . 166 (editie 1679) roept een wanhopige minnaar nit :
Relaes! ick ben schier buyten west,
Mijn vreughde kryght de pest,
hlijn vryheydt loopt op 't lest,
En is schier schut en rest .
Op deze plaatsen beteekent buiten west(e) zijn overal waanzinnig worden, zjne
zinnen verliezen, doch in de 17° eeuw verstond men er ook onder ket bewnstzijn
') Dlededeeling van Prof . Verdam .
2)

Van Helten, Jlnl. Spraakk.

I, j 26,

Opm. 1 .
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verliezen, in zwijni vallen, one zeep goan, zooals men in Naord-Holland zegt, 1 )
buiten kennis zijn, welke beteekenis ook door Van Dale er aan gegeven wordt .
Zoo lees ik in het F,erste deel van de koddige Olipodrigo ofte nienwe kermiskost, Amsterdam, 1654, bl . 134 :
Klaartje Rep eens in de 3list,
En 't begon zo zwaar to Miste,
Dat de Mist haar, eer zy't wist,
(Of in 't minst daar iet op giste)
Zoo beving, dat zy op 't lest
Schier geraakte taiten west ;
De Mist kreeg kracht als Gest .
Ten slotte wil ik nog opmerken, dat men in Brabant, volgens Hoenfft,
Proeve van Bredaasch '1'aai-eigen, bl . 199, ook - hoort zeggen : Initen gewesten
zijn, waarin men natuurlijk eene volksverklaring van bet niet meer begrepen
westen moet zien .
Amsterdam .

F. A.

STOETT .

31 A R C 0 L P 11 U S .

Als tegenhanger van den in de literatnur zoo bekenden Brunswijkschen
boerenzoon Tijl Uilenspiegel is to noemen Marcolphus, die behalve door enkele
spreekwijzen en doordat latere schrijvers den naam overleveren, bij one bekend
is door een volksboek Dal Dyalogus of Twisprake tussclcen den wiaen Conink
Salomon ende Marcolplaus, herdrukt to Gent in 't jaar 18612) ,waarin de wijze
spreuken en leerzame zinnebeelden Salomons, door de volksspreuken van Marcolf
op eene parodische wijze worden teruggegeven . De spreekwoorden des eersten
zyn verheven van gedachte en bewoording, die des anderen zijn uit lage voorwerpen en toestanden genomen, soms niw van uitdrukking, doch niet zonder
komisch zont ." Geen wonder dat llarkolfus uit het spreukwerk, dat meermalen herdrukt werd, doch bij ons alleen in bovengenoemd volksboek over is,
bet type van een man nit 't yolk werd die „seer wel clappen" kon en als
,,behendich" bekend stond . Het is echter niet best met hem afgeloopen, want
aan 't einde wordt hij door den koning, zyn tegenstander, een ,quade lecker"
genoemd .
Om der volledigheidswille en om Marcolphns' bekendheid to bewi zen merken
we op, dat er ons in 't Hoogduitsch twee ,Spruchgedichte" Salorno and Morolf 3)
') J . Bouman, de Volkstaat in Noord-1lolland, bl . 74.
2 ) Zie T e W i n k e l, Geschiedenis der Ned. Lettk. I, 398 .
3 ) titvoerig is over deze gedichten, de sage, de herkomst enz . gehandeld door W . Schaumb e r g in Paul and B r a u n e' s Beitruge zur geschichte der Deutschen Sprache and
Literatur Il, 1-63 .
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zijn overgeleverd, die beide naar een latijnsch origineel zjjn bewerkt ;
dat er aan Latijnsche bewerkingen van de bier bedoelde sage gees gebrek is en dat ze in 't Oudengelsch de stof geweest is voor meer dan een
gedicht.
Hot is niet ons doel de gegeven etymologieen van den naam Marcolphus met
eene to vermeerderen, de beer Schaumberg heeft in zjn aangehaald opstel hij mag zich trouwens verheugen in de approbatie van een man als Fried r .
Vogt (Die deutechen Dichtungen von Salomon and Markolph LV, LVI)-tame)jk
zeker bewezen, dat Marcolphns identisch is met den joodschen afgod Marcolis
d . i . de romeinsche Mercurius . Maar we] ligt het in de bedoeling van schrijver
dezes om to betoogen, dat de beteekenis van Markolfas per antonomasiam =
„aartsstommerik", ,,uilskuiken" niet juiet, althans niet oorspronkelijk is .
Zoowel Verwos in zgne uitgave van den Spaanechen Brabander van Bredero vs . 1473 :
11u Markolfus, nineck op, malkus hoc salt hier lokken?,
als M o l t z e r en T e r w e y in hnnne edities geven die beteekenis op . 1 )
Marcolphus is niet = ,uilskuiken" maar „zwetser", ,babbelaar" . leder
die eenigszins kennis heeft genomen van de gedichten of verhalen, die de
Salomo-Marculphsage bebandelen, zal dit toestemmen . Marcolphus, die hot i'n
brutaliteit zijn collega Uilenspiegel nog afwint omdat by niet alleen zgns gelijken aan de kaak durft stellen en bespottelijk maker maar dit zelfs den
wijzen koning Salomo waagt to doer en vaak met succes, kan m . i . eerder
met den naam „zwetser", ,praatjesmaker", ,;malle kwibus" bestempeld wordeu
dan met dien van ,stommerik ." 2)
Uit de 160 eeuw teekende ik een bewijsplaats van ons woord op nit M a tt h ij s d e Caste 1 e y n's Conete v . Ithetor ycken (uitg. 1538, bl . 13)

') Laatstgenoemde commentator zegt in zijue noot (bl . 99) : Jfarkolf was oudtijds in
Nederduitschland de naam van den ekster . Hndd. Wdb . Zoo werd hq toegepast op een', die
zotteklap uitslaat ." \1ij worden dna herinnerd aan de etymologie van het woord meerkol
(of Vlaamsche gaai) - dit toch is vogel, die, gelijk de naam bewijst, hier to pas komt nit Marculphus . Al is de feitelijk voorkomende vorm meerkolf (z . Schnermanna 550) in
staat ons to verleiden om ran de hier gemelde verklaring geloof to slaan, prof . Verdam
heeft in het T dechrifl coot Ned. Leilk . IX, 234 een to aannemelijke etymologie voorgeslagen dan dat we aan die verleiding geen weerstaud zoo den bieden : kol is een naam van
een vogel en identisch met kalle (in walerkalle, veldkalle), dat een is met 't werkwoord
kallen = garrulare, zwetsen, kletsen .
_) Reeds Mone in zijne Quellen and Forsehungen I, 242 haalt nit oude lexica (van
1537, 1567, 1490) bewijzen aan voor de beteekenis van mercolf = graculus, maar ook
= garrulus, clapper. Dezelfde geleerde wees op de overeenkomst, die ons spreukgedicht
heeft met 't Oud-noorsche Eddalied Harbarlhaljoih, waarin Thor en Othin een twistgesprek houden.
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De voornoemde') voorsiet al metter herten,
Met authoriteyt sat hij sijn dicht roboreeren
Hij en gnat to radc hlarcolphuns noch Berten
Met schoon woorden sat hij syn reden pcrsuadceren .
De zin van den derden regel, hij gaat bij M . noch bj B . to rade, beteekent
in tegenstelling met den vierden en in verband met de twee eerste repels :
bb maakt geen dwaze praatjes en ijdel geklap, maar enz .
In bet door Dr. K a 1 f f uitgegeven werkje Trou moet hlijcken lezen we
bl . 155 :
Want botter Hercolphus sack ick mijn dage.
Sijn verstant es so scerp als eon plocch coutere,
waarin we Mercolphus als type van den indringer, van den onbeleefden,
onhebbelijken, ,botten" zwetser zien .
In bet tamelij k onkiesche gedicht van H u y g h e n s (ed . Worp I, bl. 6)
loopt de babbelaar Marcolphus, die zelfs in den slaap zyn mond niet dicht
kon houden, er leelijk in :
De Harcolpho.
Multi homines soliti sunt dormire ore patenti
Quidam Marcolphus sic solitus quoque erat .
Nocte volens cius media uxor mingere, habere
Se scaphium aegroti min-it in ore putans .
Excussus somno conansque loqui, capit omuem
In ventre urinam coniugis ille suo :
Litigat uxori valde Marcolphus, at ills,
Quod decrevisti non erit inquit opus .
Consilium quoniam cepisti sumere potum,
Haec urina tuo potio corpori erit .
En de Marcolphus nit 't puntdicht van Van P a f f e n r o d e (ed . 1711,
bl . 248) meent door zijn praatjes zi n medemenschen to kunnen foppen
Van Jlarcolphus.
Marcolphus twijfeld, dat hem sijn ontfangers booren ;
Daar komt altoos to kort, dat kan hij niet verstaan,
Diens neemt hij voor om zelfs sijn rekening to hooren,
Last sijn ontfanger, dat sij voor hem werd gedaan .
Hij doet se. Voor een poos was alle ding ter degen ;
Maar als tot negentig hij nu gekomen was,
Zoo sette hij daar mil, en zei, ik lion' er negen,
Met borst Marcolphus uit ; houd liever al den bras .
1 ) Hierwee wordt bedoeld :

De wijze" .
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Voor de(n) in a s t zitten .

VOOa PE(N) MAST Z1VEBN .

T e W i n k e 1 in zijn Grammatiscke Figuren in het Nederlandsck (bl . 252),
ziet in bet woord mast van de aan 't hoofd van dit stukje geplaatste uitdrukking bet in bet Hoogduitsch (Oud-, Middel- en Nienw-) en Engelsch (Angelsaksisch moest) bekende woord mast = voeder, bet grondwoord van ons werkwoord mesten . De oorspronkelijke beteekenis der zegswijze zou dan zijn : roor
het eten Mien, maar niet in staat zijn bet geheel en al to nuttigen . Deze
verklaring zou onze goedkeuring kunnen wegdragen, indien we zeker wisten,
dat de uitdrukking ontstaan is in een tijd van overvloed als dat der vleeschpotten van Egypte, toen men „tot verzadiging brood" en 't ,vette des lands"
at, en de landen „vloeiden van melk en honig", gelijk in de dageu van Mozes
en de ,gouden eeuw van Saturnus" . Later, bij bet menschengeslacht van bet
,,ijzeren" tijdvak zjn to alien tijde de begrippen ,eten hebben" en ,te veel
eten hebben" to heterogeen geweest dan dat woorden die dienen om bet eerste
uit to drukken - in casu : moor de mast zitten - ook kunnen dienen om
't laatste begrip aan to duiden . Onzes inziens is de beteekenis „eten
niet op kunnen" kwalijk to destilleeren nit ,eten hebben", ,voor bet eten
zitten" .
Is er een andere verklaring onzer spreekwijze to vinden? Ik meen van ja .
Kunnen we in poor de(n) mast niet een door volksetymologie ontstane verandering zien van bet nit de 178 eeuw zoo bekende en nog door Van Dale genoemde verleden deelwoord vermast = overladen, vol? We verwijzen daarg W66.
voor near bet Wdb. op Bredero bl . 435, Uitlegkundi
. op Hooft IV,
221/2, Taalkundig wdb . op Hooft bI. 380 en De Jager's Taalkundig Magazijn IV, 636 . 1)
Wat de spras.kmakende gemeent tot de verandering in voor de(n) mast gebracht heeft is niet recht duidelijk . Kan men gedacht hebben aan den janmaat, die, om welke reden dan ook, voor den mast bleef zitten in plaats van
er in to klimmen wanneer dat noodig was en zoodoende niet volbrengen kon
wat hj moest of wilde doen? Een vergelijking van iemand, die niet meer
kan eten omdat hij vermast is met den matroos, die een zeil niet kan
strijken omdat hij vodr den mast zit (maar er niet in kan klimmen) is o . i .
niet zoo gezocht dan dat zij niet in bet brein des yolks kan zijn opgekomen. En
dat vermast in den mond des yolks gemakkelijk voor de(n) mast (met een snel
en onduidelijk uitgesproken woord voor) kan worden, zal niemand die ook maar
geringe notie heeft van taalwijziging, een bezwaar vinden .
') Een nader onderzoek zal moeten uitmaken

of

dit woord

vermast

vermasten of wel van een werkw . vermassen (vgl . Eugelsch to mass.)

komt deze questie ook reeds ter sprake.

komt van een werkw .
In 't Taalk. Magaz#as
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POPPEN OLIPtIANT .
T. en L . II, 126 ; 111, 293/4 ; IV, 248, 3 .16 .
Naar aanleiding van dit hlijkens de erbij geciteerde plaatsen veel besproken
woord, bet volgende uit D e B r u n e' s Wetsteen der Vernu ften , o f Begaaam
Middel om van alle voorvallende zaken aardiglifk to leeren spreken Ie boek,
4e hoofdstuk . 1 ) De onuitputtelijke schrijver brengt het punt ter sprake ,wat'er
van de histori der Pygmeen to gelooven is", welke hij ondanks Ezechiel XXVII,
vs. 11 2) „de Pygmeen waren op uwe toorens" voor „fabulens" durft honden.
I)at er echter ,dwergjcs zjn geweest, die 't gemeenlijk zoowel aan geest als
aan lichaam mangelt" gelooft D e B r u n e echter gaarne . Niet altijd echter
behoeft de physieke minderheid van een dwerg gepaard to gaan met een krankheid of zwakte des geestes zooals uit Nicephorns blUkt, die spreekt van „een
dwergje, dat niet grooter was als een velthoen, en nochtans geen mangel
van verstand had" . Van hetzelfde slag was ook de ,dwergin, daar zich de
vrouw van Hertog Francois, Maria van Urbi n dapper in behaagde : want
zo'er de Princes op eenen tijd aan zei : Joffron Delia maak a zelven gereet om
to trouwen : want ik heb een manneken gevonden dat u t' eenemaal gelijk is ;
Mevrouw, antwoordde 't eiudeke-mensch, ghy meught die moeite wel sparen . . . .
enz . Deze soort van wanschepsels wordt gemeenlijk onder den sleep der
Grooten gevonden, en als'er natnur weigerig van is, maakt men ze door
kunst ."
Doelende nu op dit laatste, haalt de schrijver onder aan de bladzijde de
woorden nit den korten inhoud van het hoofdstuk aan : Dat men zulke
poppen-oliphanten door konst kan maken (de kinderen, zoo haast zj geboren
zijn, in kisjes, daar toe bereit, sluitende)" .
Uit deze plaats bljkt dus dat poppen-olipkanten niets anders is dan een nitdrukking voor dwergen, en als zoodanig is ze ook door Huyghens in zijn
zedeprint Een Dwergk gebruikt .
Warfum .

G. A. NauTA.

') In de uitgave van Alle volgeestige lVerken van Jan de Brume de Jonge (1665), bl . 359 .
2 ) Wat deze bijbelplaats betreft dient opgemerkt to worden, dat de Septuagint voor Pygmeen :
?u7.2ze- = wachters heeft, evenals Luther ook ,W : ichter" vertaalde. Onze bijbelvertaling
heeft de moeilijkheid vermeden door bet hebreeuwsche duistere woord gammddlm weer to
geven door ,Ga,nmadieten". De Brune weidt uug al over dit pant uit ; de farrago van
zijn boek wordt door deze questie van bijbelsche tekstcritiek alleen wat boater .
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PROF. J . A . C . OUDEMANS OVER SPELLING.

In bet Voorbericht tot de 4° druk van F . Kaiser's Sterrenhemel (1888),
bewerkt door prof. J . A . C. Oudemans, lezen wij :
„Nog een woord wenschen wij hieraan toe to voegen ter rechtvaardiging
van een paar afwijkingen, die wij ons van de thans gebruikelijke spelling,
die der Heeren De Vries en Te Winkel hebben veroorloofd .
De eerste is deze, dat wij in bet algemeen de grieksche p door eene f en
de ' x door eene k hebben vervangen . Wij zouden kunnen volstaan met to
zeggen, dat wij geene enkele reden zien om als grieksche woorden in bet
Nederlandsch opgenomen worden, en wij voor de grieksche letters overeenkomstige nederlandscbe bezitten, ons dan bb de spelling dier woorden van
vreemde, onhollandsche letters to bedienen ; maar eene tweede aanleiding is
deze, dat bet eerste verhollandscht grieksch woord, dat wij noodig hadden,
bet woord sfeer was, waarin ook in de woordenlijst van de Vries en to Winkel
voor de T van cpa-cpa eene f geschreven wordt. Schrijft men 8feer, dan moat
men ook spellen fotosfeer, derhalve ook fotograaf enz ., en wij willen bet
eerlijk bekennen, bet beviel ons beter dan bet gebruik der overtollige en
ondoelmatige ph ; en wij gaven den Italianeq gelijk, wier taal rechtstreeks
van bet latijn afstaint, en die toch fotografo, fosforo enz. schrijven .
De tweede afwijking, die wij ons veroorloofden, betreft enkele samengestelde
"
woorden ; zooals sterrekunde, 8terrewacht, enz
Ik voeg bier bij dat mijn vriend de Vries, met wien ik dit onderwerp
onlangs besprak, bet volkomen goedkeurde, dat iemand, die eene gegronde
reden meent to hebben, om van de spelling van hem en wijlen Te Winkel
of to wij ken, zich daarvan niet door hull gezag liet afschrikken .

HOW TO WRITE .

In learning to write, our first rule is : Know what you want to say . The
second rule is : Say it ; that is, do not begin by saying something else which
you think will lead up to what you want to say . Thirdly, and always :
Use your own language . I mean the language you are accustomed to use in
daily life . If your every-day language is not fit for a letter or for a print,
it is not fit for talk . And if, by any series of joking or full, at school or at
home, you have got into the habit of using slang in talk which is not fit
for print, why, the sooner you get out of it the better.
Remember that the very highest compliment paid to anything is paid when
a person hearing it read aloud thinks it is the remark of the reader made
in conversation . Both writer and reader then receive the highest possible paise .

AANTEEKENINGEN OP Prof . LOGEIIAN'S 'SPIETS' .

Ik neem de vrijheid op de 'spiets', die de Heer Logeman 11 April '96
gehouden heeft, bier eenige aanteekeningen to doen volgen, inhoudende be .
denkingen tegen een paar punten, die bb m . i. minder juist behandeld heeft .
Ik doe dit zonder me in 't minst to storen aan zekere 'persoonlgkheden' in
zijn rede die mij in de hoogste mate ongepast voorkomen . Wanneer bet
mode wordt zich aardigheden to veroorloven tegen niet aanwezige vakgenooten
die dus de gelegenheid missen den redenaar van repartie to dienen, gaat bb
bet binnenkomen van den feestredenaar de goede toon de achterdeur uit . Zelfs
in vaktijdschriften zijn dergelijke vrijheden of vrijpostigheden afkeurenswaard .
Elk debat, elk opstel waarin men zijn afwijkend gevoelen met klem van
redenen staaft, kan en moot zich strikt tot de zaak bepalen, eacklick gehalten eein. Een waardige toon doet meer of dan een reeks van grappige
incallen die met de kwestie zelve niets to waken hebben . Vlijmende satire
of witz is allervoortreffelbkst - maar men blijve altoos bij de zaak die aan
de orde is.
Nog lets . Deze aanteekeningen hebbeii alleen ten doel den Heer Logemaii
to bestrijden. Blijn betoog raakt noch bet stelsel der Heeren Kollewijn en
Hettema, noch de etymologische spelling op zich zelve beschouwd . Voor de
laatste zal ik geen Inns broken, noch bier noch elders . Wanneer ik bet dus
bedenkelijk acht zekere ouderwetsigheden op to ruimen, heb ik altijd bet oog
op bet groote publiek dat daaraan, helaas! gewoon is . Bovendien gaat veel
door voor 'grammatische' spelregels, wat in den grond der zaak'etymologische
spelling' is .
Er bestaat geen principieel rerschil tusschen de spelling kij wordt, 1 ij werd,
ik verbrandde, thuie enz ., en die van thane, ambt, markt, kersimie, erwt,
viach enz. Hot zijn zuiver hietoriecha orthografieen ; alleen de eerste rubriek
kan nog heden ten dage worden begrepen omdat of de zoogenaamde 'wortel'
of bet grondwoord voor ons nog leeft : bij de tweede soort is dit n i e t bet
geval ; thane b. v. doet niemand meer aan hand denken. Gij wordt is op de
keper bezien etgmologisch, gij eet daarentegen fonetiack gespeld . Over wat
men in de derde plants 'etymologische' spelling wil noemen, t . w . de rreenule
woorden in hun uitbeemsch gewaad, wensch ik bier liefst niet uit to weiden .
Alleen Beef ik de Heeren K . en H . nogmaals in bedenking de toonlooze ie,
welke uoodeloos aanstoot geeft, of to schafien . Dialekt of dialect hindert
16
VI

242

P . J . C o s ij n

niemand : diealekt, sietaat en huns gelijken 1 ) blijven gruwelen in 't oog des
beschaafden mans . En wat Dr. Hoogvliet over 't behoud van den uitgang
-ieclc gezegd heeft, mag nog wel eens ter dege overwogen - missehien behartigd worden . A vestig hierop dringend de aandacht, omdat den argument
ten faveure der Vereenvoudigde Spelling zwaar gaat wegen . Toen ik miju
Gidsartikel schreef, dacht ik er niet aan . Bij onze Zuidafrikaansche taalbroeders is eon sterke ingenomenheid waar to nemen voor `vereenvoudigde orthografie' . Op hun standpunt hebben ze gelijk. Waar ze 'Afrikaansch' schrijven, zijn ze vrij als de vogels en kunnen fonetisch spellen en zullen
fonetisch spellen, zoo ze verstandig zijn . Maar waar ze zich in hun schrijftaal
aan het 'hoogere' Nederlandsch willen aansluiten , eischen ze afschaffing van
letterteekens die voor hen alle waarde missen, die hun en hun kinderen
noodelooze moeite baren . Mogen wij voor hun •billyke klachten de ooren gesloten houden?
Nu onze taal door een gnnstige lotsbeschikking een steeds ruimer gebied
gaat vinden dan ons kleine plekje gronds, 'ontwoekerd aan de baren', nu
voor onze letterkunde een 'achterland' in het verre Zuiden kan gewonnen
worden, dat eenmaal voor den bloei van ons 'dierbaarst kleinood' stellig van
do grootste waarde zal zjjn, krij ,,-t de spellingkwestie eeit grooter en dieper
beteekenis dan ze ooit gehad heeft . Straks staan de Transvalers voor onze
deur, de 'desbetreffende' Commissie welke zich zeer geprononceerd voor taalen spellingvereenvoudiging heeft verklaard . Zullen we de Heeren met een
dom en fier non possumw kunnen afwijzen? Maar - straks is niet nu . Dug
tot straks over de Transvaalsche eischen en nu - den Heer Logeman eens
aanghoord en onder handen genomen .
Om het den lezer gemaklijk to maken citeer ik telkens woordelijk Logemans
tekst. Als daarbj wat gespatieerd is, is dit in den regel door rn.ii gedaan ;
duidelbkshalve .
BI . 190 : ,Wij moeten vieclc blijven schrjven omdat men vroeger zulk
een klank uitsprak en omdat men noch vroeger een andere klank uitsprak,
want ziet a . . . . in 't Goties - 4de eeuw! godbetert - is (is!) 't woord
fisk .8." Ik tart den Heer L. een man van eenig gezag to noemen die dit
ooit beweerd heeft . En dat men visch moot schrijven . . . ,omdat men noch
vroeger een andere klank uitsprak", heeft nooit iemand - gezaghebbend of
') Prof. C . heeft zijn cathegorie niet juist gekozen . Hij had voorbeelden moeten nemen
als : famaelie, poliezie, buro, redaksie, en huns gelijken", d. w . z . woorden, die elk
Nederlander kent, en gebruikt, this algerneen nederlandse woorden . [Zie hiervoor, blz . 116
en v., de prinsiepes uiteengezet .]
Indien dat gruwelen blijven in 't oog des beschaafden mans' - heeft deze . . . eigenaardige
ogee , om 't niet andere to noewen .
Maar helaas voor onze jongens en onze Zuidafrikaause Taalbroeders, - ondanks het Tealfouds, en ondanks him 'hart voor Transvaal' . . . er zijn er zoI
B . H.
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niet - verkondigd. Denkbeeldige tegenstanders als zotskappen to laten argumenteeren, is een zeer geschikt middel out zich een bjjster gcrnaklijke overwinning to versehaffen . Maar komt men zoo veel verder?
„Op pag . 11 (van de afdruk) spreekt hj (t . w. Cosjn) van de ideografiese
beelden waarbi hj in de g e won a fout vervalt van hen die deze als argument contra opvatten, n .l . dat ze vergeten dat al die ideografiese beelden
(sic! aan hen!) ge-

slechts daarom die kracht hebben, omdat men aan hen

woon is .
- als argument contra ; contra wat? contra de nieuwste spelling? Maar
argumenten contra een spelling kunnen slechts betreffen of de keuze en de
toepassing der letterteekens, of de consequente toepassing der beginsclen, bf de
beginselen zelve . Al wat daarbuiten valt, zgn opportuniteitsgronden . En
over de opportuniteit van zekere veranderingen kunnen zelfs de vnrigste voorsto n d e r s van de nieuwste orthografie van meening versehillen .
richt zich tot de tegenstanders .

En dr. L.

- „de g e w o n e foot" . . . van hen die . . . vergeten dat al die ideografiese
beelden slechts dadrom die kracht hebben, omdat men aan hen gewaon is, zodat de nieuwe daarvoor in de plants gestelde beelden al heel gauw weer
diezelfde ideografiese waarde zullen verkrijgen ." Derhalve : bet is een foot,
om redenen van opportuniteit, aan to radon zich tot een minimum van wijzigingen to bepalen ; bet is een font to wjzen op bet feit dat juist de kracht
der gewoonte ]let publiek van verandering afkeerig maakt .

Een nude ge-

woonte of to leggen, acht de Heer L . zoo bezwaarlijk niet . En waarom?
omdat een nieuwe gewoonte, eenmaal oud geworden, dus niet niouw meer
zbnde, dezelfde kracht oefent .

Oude gewoonten hebben

this

kracht en geen

kracht. Ze hebben dezelfde kracht als hunne voorgangsters en beletten de
aanneming van iets nieuws, maar doen dit toch niet, omdat zij anders zelve
nooit aangenomen zouden zijn . Waarljjk een circnlus viliosus! Heeft dr. L.
wel eens nagedacht over de groote bezwaren waarmede elk hervormcr to
kampen heeft? over de moeite die het kost iete nieuros ingang to doen vinden'i
over de kracht der ,eenmaal aangenomen en gevestigde overtuigingen"
over
0
bet felt dat niet alle scherpzinnige en talentvolle mannen tevens ,bainbrekers"
zijn? over bet feit dat -, inaar ik bepaal mj liever tot de spell ingkwesties
en ga voort.
Men is verstoord op een schrjjver die ons met zoo'n

vis = ouch van

BU dit citaat uit mijn Gidsartikel, waarin ik op de verwarring van viech (dier) en via (b . v . comica) wees, teekent dr. L . aan : „bet
staat er werkelik l Is 't stuk van Professor Cosi n ook misschien op 1 April
geschreven?" Over den toon dezer polemiek rechte de goedgunstige lezer .
de wijs brengt".

Van de beleefdheid die dr . L. pag . 189 beweert ,in zijn jeugd geleerd to
hebben", bespeuren we hier weinig. Maar we mogen ons gelukwenschen met
bet felt, dat hij bier niet 't gezegde van pag . 189 to pas brengt en verklaart
„dat bet 'n leugen is" . Ik werp hem alleen teo n dat die ver3toordbeid een
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feit is en Been fictie . Ik weet bet bij ervaring : pennevruchten in de nieuwste
spelling opgesteld, leggen de meeste volgelingen der oude school tout 8implement
ter zijde, vaak gansch onverdiend . Ik beweer niet dat ze biermede een goed
werk verrichten . Ik beweer alleen dat ze bet doen. Of dit een beletsel is en
zal blijven ; of de Heeren Kollewijn en Hettema niet ten langen leste met ware
zelfvoldoening op „die dagen van strijd" zullen kunnen neerzien, is een andere
vraag. 31aar ik betreur bet voor 't oogenblik dat Hettema's frisch Gidsartikel
over de Studie van bet Frieseh, dat met gloed geschreven is en door zijn
warme overtuiging ieder weldadig aandoet, to weinig lezers vindt door bet
ongewone gcwaad waarin bet gestoken is . Mij dunkt, de goede zaak had hij
beter gediend door voor die enkele maal van zijn spelling of to wijken . `Vie
had hem er een verwijt van gemaakt? En ik neem de vrijheid hem dit in
zijn eigen tijdschrift to zeggen, omdat ik de overtuiging heb dat bij mijn
booge waardeering van zijn linguistiscbe verdiensten oprechtheid door hem op
hooger prijs zal worden gesteld dan ijdele loftuitingen .
- Op pag. 192 lezen we : ,,Men meent gewoonlik dat de etymologie van
een woord de oudste vorm is, d . w . z . de voor den zoeker oudst bereikbare
vorm" . - De etymologie, de afleiding e e n v o r m ? Maar bij alle goden !
waar zoekt onze hooggeleerde toch zijii gezelschap uit? Men kan alle gekkenhuizen in Europa rondgaan, zonder eenige kans to hebben iemaud aan to
treffen die de a,fleiding of de afleidkunde (want etymologie heeftdeze
twee beteekenissen) ooil „den oudsten vorm van een woord" noemt of heeft genoemd . Is zulk een abuis soms een schrijver in de hitte van bet gevecht
ontsnapt, dan rekenen we er stellig op dat hij ons zijn welgemeende excuses zal
aanbieden . Verwart dr . L. soms etymologie met etynion? Ik vraag maar!
Die vergissing in een stuk voor vakgenooten opgesteld, ware bedenkelijk,
maar zou desnoods met den mantel der liefde kunnen worden bedekt. llaar
voor leeken, voor een ,,gemengd gehoor" optredende, dient men scherp op
zijn woorden, op zijn definities to letten! men sticht door slordigheid allicht
kwaad! Of is voor leeken, is voor aspirant-onderwijzers alles maar goed genoeg?
Op pag . 193 komt L. tot de vraag terug wat etymologie dan wel is" .
„(De) wortel of oudste vorm is 't niet" . „De oudste vorm is een fictie : even
als de oudste beteekenis waarover de taalkundigen kunnen filosofeeren en abstracte discussies houden, maar die we nooit kunnen noemen, zonder gevaar
to loopen datt college X. [etymologen zijn dus alle professoren? P . J . C .] ons
een ouderen vorm of beteekenis naar 't hoofd slingert ." Ik constateer dus dat
de Heer Logeman bet stellen van den oudsten vorm onmogelijk, fictie f
acht, omdat de mogelykheid bestaat dat eeu of ander met een noy ouderen
vorm aaiikomt . Een no- ouderen vorm dan de indogermaansche? me dunkt :
deze is al aardig oud . Zet er ur- voor, zal de Heer L. misschien zeggen,
want aan ur-indogermaansche woordproeven ontbreekt bet niet. L1itnemend,
maar dan? ,Er zullen toch flog oudere taalperiodes geweest zijn", zal oils
waarschijnlijk worden geantwoord . Due daarom molten we ons voorloopig niet
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met de oudst-bereikbare woordvormen tevreden stellen? Van die facultaa der
hooggeleerden om bet onvindbare to vinden heb ik nog minder sanguinische
verwachtingen dan onze feestredenaar . Maar . . . . houden we voet bij stnk en
volgen we 's mans betoog.
,,De etymologie van een woord ,is de kennis van alle woordvormen, die
aan den tegenwoordigen vorm voorafgegaan zijn?" Maar zoo even is gezegd
dat „de oudste vorm eon fictie is ." Behoort dan de oudste vorm niet tot die
woordvormen die aan den tegenwoordigen vorm voorafg ggaan zUn? Vatte
die bet vatten kan ! De voor ons oudste vorm van zuater is 8weadr . Er is
een nag ondere to reconstrueeren met a (voor e) en 4 (voor 6) . Daarmee uit .
Telt die nu mee of niet? Of . . . met den op hoeveel-na-oudsten vorm moeten
we beginnen? Men kan zoo hlijven doorvragen ; een antwoord blijft de
spreker ons schuldig!
Laat ons nu maar aandachtig voortluisteren :
de
etym . i s (verder) . . . . de kennis van alle oorzakeu, die tot den overgang
van den eenen vorm in den anderen hebben medegewerkt ." Van alle oorzaken! Miaar dan is ons geen enkele etymologie bekend, waarde Heer!
Van
de „oorzakeu" der klankveranderingen weten we zoo good als niets . Nemen we
b. v. de klankverschuiving der indogermaansche tenues ; daarover bestaan drie
theorieen : de affricatietheorie, de aspiratiethcorie, de verschluss-lockernngstheorie 1 ) . Miaar die geven alleen de atadia, de overgangstrappen aan . De oorzaken?
Zal men waarlijk meenen dat b . v . Scherers sentimenteela passietheorie of
een andere ons eeii stap verder hebben gebracht ? Wat is de v e r k 1 a r i n g
van den overgang der mediae in urgerm . tenues? enz . enz. Welke is de
verklaring, niet de aanwijzing der overgangen, maar de blootlegging der
oorzaken die b . v. onl . thak tot disk hebben doen verloopen? Of zoekt de
Heer Logeman alles in zijn strottenhoofd en mondholte? Z jn psychi the factoren hem n i e t s?
En als nu eens een woord in historischen tijd ontstaan is? als bet cons in
vrij recenten tbd is gevormd? Heeft bet dan geen ,etymologie"? Hebben b . v .
woorden als ontwearen, sporen, achakellijne, jlikje en honderd andere geen ,etymologie" P Volgens den Heer Logeman niet ; want ze hebben geen vormgeschiedenis .
1) Verschlusslockerung wil zeggen dat de volkomen afsluiting der lucht minder
vast, de druk van tong of lippen minder sterk wordt ; waar dus een sluiting was, ontstaat
een vernauwiug of spleet weardoor de lucht naar buiten stroomt . Zoo wordt de slageonsonant tot schuringsgeluid : k wordt onze eh ; t de engelsche th ; p wordt f. En dat alles
opeens, want er besteat of afsluiting of niet : een derde is ondenkbaar . De beide andere
theorien laten tweeerlei verklaring toe . Hetzij men aanneemt dat de indogermaansche tenues
in affricaten overgingen (k in kch, t in t-th, p in pf), hetzij men zich voor de aspireering
der tenues verklaart (k tot k + A en vervolgens tot eh + A, eindelijk ch enz. enz .), men is
het nog oneens over de physiologische oorzaken : versterking van ademirak bf wel vertlauwing
bij het articuleeren (als boven, doch zonder afsluitingsopening) . En nog altoos blijft de vraag
open : wat dreef de Germanen daartoe en waarom bleven hunne stambroeders bij het oude?

Ignoramus, ignorabimus!
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We zullen maar eindigen, en niet glimlachen om den eisch dat we ook nog
dienen to kennen „den tijd waarop die vormveranderingen hebben plaats
gegrepen ." We zullen maar niet den draak steken met bet plechtige slot dat
de etymologie ,in een woord do Vormgeschiedenis is." Over de oorspronkelijke
beteekenis, over bet verloop der beteekenissen krijgen we geen woord to
booren . Natuurlijk : wo legrife fehlen! Hoe de beteekenis in dezen een
boofdfactor is, bewijst cns b . v . de etymologie van nl . dockter : voor al wwie
aan de afleiding van een wortel in den zin van melken vasthoudt, is de etymologie bekend : dochter = melketer . Voor wie deze indogermaansche idylle
verwerpt, is de afleiding nog altoos duister . Zooveel is zeker, dat geen vormgeschiedenis iets beteekent zouder de begripsontwikkeling . Zooveel is zeker,
dat iemand die over spelling en etymologie handelt, zelf blijken moet geven
daarvan een hegrip, en wel een juist begrip to hebben . Maar genoeg! Het
is geen aangename task leerea Stroh zu dreschen . Daarom eindig ik maar.
Ongetwijfeld was onze feestredenaar
ander maal make hij bet beter!

wat `minder goed gedisponeerd'.

Een

P. J. Cosrav .

Leiden, 9 Juni '96 .

De Redaksie van Taal en Letteren zendt mij bovenstaand stuk toe en geeft
me de gelegenheid om daarop to repliceren . Ik zal daarvan slechts in zover
gebruik maken dat ik me tevreden zal stellen met een enkel woord, om aan
to tonen waarom er van een in biezonderheden afdalende repliek geen sprake
kan zijn. Als Professor Cosijn-zelf zich tot zakelike krietiek van mijn opmerkingen had willen beperken - zijn stuk toont dat hg 't in teorie goed vindt
dit to doen, maar dat ho dat niet in praktijk heeft kunnen brengen had mijn repliek in i sc h i e n voor de lezers nuttig kunnen zijn, maar nn
hij zich door zijn geraaktheid zo ver laat vervoeren zijn Kanttekeningen met
enige beminnelikheden aan mijn adres op to vullen, geloof ik 't verstandigst
to handelen er bet zwi.jgen toe to doen . Het spijt mj oprecht dat de beer
Ccsijn niet begrepen heeft

dat er geen reden was boos to worden, daar ik

geen bedoeling had hem persoonlik to krenken .
Zodra ik mocht merken dat zijn die* irae voorbij zijn, zal bet mij gemakkelik genoeg vallen hem to overtuigen, dat zijn arguiuentaties op misvattingen
berusten, - misvattingen van hem en van mijn woorden - en wat zijn
hier boven afgedrukte persoonlikheden betreft, - zonder angst last ik 't aan
Ik kan even als Marlowe's Barabas :
'heave up my shoulders when they call me dog' . Ik houd mij bovendien over-

anderen over die to kwaliefieseren .

tuigd, dat Prof. Cosijn spoedig genoeg begrepen zal hebben, dat die zijn
argumentatie zeer verzwakken. Hj moge bedenken dat, ale men - zelfs iemand
van zijn waarde - tot zo iets zUn toevlucht neemt, de lezer in de waan wordt
gebracht, dat de verdedigde stelling op 't punt is aan de vijand overgegeven
to worden.
Gent .

H . LOGEMAN .

BO

EKAANKONDIGTNG .

NIEUWE STEL\IETHODES .
2.

Methode voor bet Stellen en bet Zuiver Schrijven in
de Lagere School, door K . BOTTEMIA, J. EoEr, en W. VAN HomTEN,
hoofden van Scholen to Naaldwijk en Monster . 5 stukjes. Sliedrecht,
Gebrs . Luyt, 1895 .

Voor Iet leven .

Een zin als
„'t Is mis met hem, boor! Hard ziek! Te lang bezweet in de trek
gestaan, weet je! Nog wel met de jas uit! En waarschuwen hielp niet!"
is verstaanbaar als 't gezeyd wordt. En zooals 't bier in teekens geschreven is, zal 't ook wel verstaanbaar zgn, dunkt me . Er hoeft niets bij
en niets af.
Wet zegt de „school" : ja, maar dat zyn geen zinnen, althans niet voor
Inij ; ik heb noodig vollediie zinnen, liefst met een duidelijk sprekend gezegde ;
daar moet een subject en een object in to onderkennen wezen, en een bepaling
z66 en z66 ; dan kan ik leeren wat er in de 1°, 2°, 3° en 4° naamval moet
geschreven worden, anders leeren ze de vorumen niet : bij mij staat de , edachte"
als „zin" in dienst van de vorm
Maar daar hooren wij niet naar . Ala wij in vrijheid ]even, en niet hoeven
to ,schrijven" - want dan wordt de taal zoo heelemaal auders, - dan
zeggen we 't zoo, zooals hierboven, en we begrbpen elkaar . 't Is dus taal .
Echte.
Maar komaan! Laten we onze taal nu eris gieten in de „school"-vorm,
en dus zeggen : Het is mis met
- Toch niet! Want dat kan op zin
best ontleed .
Dus, beter : Hij is geheel van streek . Hij is hard ziek . Hij heeft to lang
bezweet in den trek gestaan . Bovendien had hij tevoren zijue jas uitgetrokken .
Hoewel wij . . . enz.
Nu klinkt bet heel anders . Niet ,uctuurlijk meer. Daarvoor hebben we
dan ook de gewone menschen-taal ,schoolseh" gemaakt . We wisten 't : zoodra
de School spreekt, dooft bet Leven . En daarom doet bet ons zoo goed,
tegen den avond van deze „school"-eeuw een drietal mannen bet volgende to
zien schrijven :
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Het weergeven (toch) van eigen zielsinhoud, de natuurlijke
uiting van den kindergeest verdient alleen den naam van
stellen . Hierbij bedient de leerling zich van bekend materi .
aal : bij drukt nit, wat hij denkt of ervaart, zich voorstelt
of verbeeldt IN NATUURLIJK VERBAND en gebruikt hiervoor
zijn eigen woorden, hoe eenvoudig die mogen zijn . 1)
Is dit niet goed gezegd ? Hebben we van deze mannen niet alles to verwachten? Niet de ,ontscholing" van de taal, en daarmee van bet jonge
yolk? En spreekt dit vaste voornemen en 't schoone doel niet reeds uit die
mooie titel : „Voor bet Leven"?
We zullen zien .
Dezelfde mannen, die zooeven gezegd hebben : d e n a t u u r l ij k e u i t i n g
van den geest verdient alleen den naam van stellen, - zeggen
eventjes later : in de 2e helft van bet 3e leerjaar (komt) bet nitdrukken der gedachten in logisch verband aan de orde, waarmede bet eigenlijke stellen een aanvang neemt . 2 )
- Bevreemd vraagt nu de naive lezer : 0, nit houdt de natuurlijke uiting,
dat alleen den naam vane stellen draagt, op, zeker ; - er komt tenminste
wat nicuws : bet e i g e n l ij k e stellen ! 0, dan was zooeven de n a t u u r l ij k e
uiting toch niet bet ware stellen
1liaar lees ik wel goed? Misschien
geeft 't volgende licht ! Zooeven drukte de leerling zich nit in n a t u u r l ij k
verband met eigen woorden, hoe eenvoudig ook, - en nu is de uitdrukking
der gedachten in logisch verband aan de orde . Hm! is daar ook al ondersebeid in ? !
En de lezer tobt nu verder met dat ware stellen en bet eigenlijke
stellen, 3 ) en 't natuurlijk en bet logisch verband in zjn hoofd
Tot - dat hg komt aan bet volgende : 4 )
Daar nog bet gedachtenverband en niet de vorm der uitdrukking de hoofdzaak is, zegt bet kind vrij nit, wat bet doet, opmerkt
of denkt . De uitwerking in losse zinnen is hier voldoende . 5)

1 ) Zie : Voorbericht bij 't eerste stukje, 11 .
') Zie : Voorbericht bij 't 2e stukje, I .
3) Een oogenblik nog bob ik gedacht, zoekende in bet 2e stukje : zou met eigenlij k
stellen ook verstnan worden een oefening als deze? Vul den weggelaten zin in. (oef. 66) :
Mina haalde van morgen een pond rijst
WU aten de rijst heden middag op . DMaar waar blijft nu bet uiten? Er kan nieta of heel peel met die rijst gebeurd zijn .
Waartoe dan die raadsels? - De keukenmeid haalt aardappelen
(2 zinnen) . . . Wj
eten ze op. - Dit is toch ad libitum? Moet dat misschien om ze to oefenen in tekstconjectuur? :Mar is dit wel Voor bet Leven?"
) Na enkele goede opmerkingen gepasseerd to zijn . Voor de practijk van 't onderwjs in

z'n geheelI
") Zie : Voorbericht bij 't 3e stukje, I .
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En nu voelt de lezer zoo langzamerhand wat er zal komen ; dat bet met de vrije
citing, bet ware stellen, gedaan is ; - meer nog : dat die vrije uiting, dat
ware stellen, een dwangproces is geweest tot voorbereiding van wat er nit
komt : bet eigenlijke stellen . - Lees! :
Is de leerling GEwENll aan 't geregeld ONTLEDEN van de ban
deling etc ., GE WEND aan geregeld denken, dan volgen oefeningen
in 't kiezen van den vorm, waarbij in den aanvang inhoud en
vorm GEGEVEN zijn . Het doel is bier voornamelijk, hem to oefenen in 't VEEBINDEN DER LOOSE ZINNEN, waarin hij tot heden
gesteld heeft, (lees : HEEFT MOETEN STELLEN) tot een AANEENGESCHAKELD verhaal ;
hem verder tevens wijzende op eenige
veel voorkomende stijlfouten. Aangezien de leerling zich door
't natuurlijk gedachtenverband ook van den SAMENGESTELDEN zin
zal bedienen, zijn, om hem hierin vrij to laten, ja AAN TE MOEDIGEN, de dagelijks voorkomende voegwoorden behandeld . 1)
Nu zien we 't . Taal als : „Hij is hard ziek . Hij heeft to lang bezweet
in den trek gestaan," - deugt niet ; is nog niet ,schoolsch" genoeg .
Paar moet nog een voegwoord tusschen. - Karel gaat niet naar school .
Hij i s z i e k, - moet verbi;terd. NB . YerLind die zinnen met want, beet
bet . 2 ) Maar is 't dan zbnder w ant n iet good ? Zoo zeggen we bet toch
allemaal! Mag dat dan geen taal zijn? - Wel neen ; dat geeft geen sameugestelde zin . Non vitae, sed scholae! Pat de natuurlijke citing van de
geest allddn de naam van stellen draagt, - dat mag worden ge8chreren
missehien, maar dat is voor bet Leven alleen . De practjk is voor de „School",
en daar gaat 't zoo : Hout drijft op water. Hout is lichter dan
water. 3) - YerLind dat met
omdat . - De arbeiders van den
boer werden onthaald . De oogst was binnengebracht. YerLind dit
met
to en . - Ja maar, dit is van de weg helpen, zal men zeggen .
Z66 is niet de geschiedenis van de „gedachte ." Meer : de oorspronkelijke
,,gedachte" wordt de nek bmgedraaid . Zoo zou bet inderdaad zijn, als bier
werkel ij k iets was g e d a c h t . Pooh stel u gerust . 't Ia niet eens „gedachte."
't Is stof, dat ,taal" moet worden . Leeren stellen is altijd geweest : leeren
8tof tot ,taal" to maken . 11Saar altijd wreekte zich de onwaarheid in dat
geknutsel . Ook bier die stof, die dood is en dood blijft en niets kan zin dan
stof. Want ware taal is geen stof, maar is ziel, en de ziel alleen is hot
levee . En waar bet levels zich nit, daar mag dat uiten alleen (bravo,
Mijne Heerenl U zegt bet zoo goed) den naam van stellen dragen .
Zoodra bet stellen ophoudt levende citing to zijn, wordt elke hndere uiting
onnatuur, schijn, dood . Er komen dan menschen, die als ze schrijven op
')

ibid . II.

i) 3e

St . ,

b1z. 24 .

') ibid.
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„school," of voor de „school," of als ze door de „school" van alle leven
vervreemd zijn, bun ideaal zullen zien in een uiting (?) t) als deze :
In een groote stad ontstond in een pakhuis voor houtwaren, waarboven
(of : boven welk pakhuis) verscheidene eenvoudige woningen lagen, een hevige
brand . Spoedig tastte bet vuur een der bovenwoningen aan, waarin zich een
vrouw met een klein jongetje beyond, dat rustig in zijn wiegje sliep . Toen
de moeder, die bij bet uitbreken van den brand in do keukeit bezig was,
bet gevaar bemerkte, dat haar kind bedreigde, snelde zj terstond naar bet
wiegje. Vlug greep zj bet slapende kind, doch zij kon niet meer langs de
trap, die de vlammen reeds hadden aangetast, haar beneden komen, enz . 2)!!Oefeningen ale de volgende gingen vooraf : Vul in . De Ruiter, . . . . in
de 17e eeuw leefde, is een der beroemdste zeehelden . De 0:I. Compagnie,
. . . . de Nederlandsche kooplieden in 1602 oprichtten, inaakte groote veroveringen in 0 :Indie . Do edellieden, met . . . . de vorsten in vroegeren tjd dikwijls streden, beminden bet wapenspel en den krijg . 3)
Niet waar?
De stijlvorming, die voor de L . S . geen opzettelijke stijlversierin g met ,mooi zeggen" moot zijn, kan o . i. veilig beperkt
worden tot bet aanmoedigen van 't gebruik der verbindingswoorden (voegw. betr. vnw .) en bet tegengaan van platheid in
bet uitdrukken der gedachten . Juist zeggen in eenvoudige kindertaal zonder effeetbejag, ziedaar bet doel, waarnaar de L . S .
mag streven bij 't kiezen van 't kleed, waarin de leerling zijn
gedachten zal uitdrukken . En waarlijk, als bet daar binnen
maar holder en klaar is, als de uitdrukking der gedachten maar
gesteund wordt door inwendig zien, ale
7ouden we maar niet ophouen?
zullen de bezwaren, om tot een voldoenden
vorm to komen, wel overwonnen worden? 4)
Nu nog wat over dat kleed .
Oef. 30 5) van 't 4e stukje gelast : GU moot niet zeggen (zoo staat er) :
Karel zijn boek . Marie haar zusje. Die jongen zijn hoed . Gij moet zeggen :
Karels book, of
enz. - •- Verbeter nu de volgende zinnen : Willem zgn
bok is zeer sterk. Jansje haar moeder Iigt ziek to bed, enz . Zoo volgen er
nog 6 reeksen oefeningen . Daaronder : bet gebrul des leeuws verschrikt de dieren .
Maak 10 nog zulke zinnen . Op blz . 35 van 't 5e stukje staat : Daniel (die
een kaart heeft gekocht,) zegt uu niet : Ik koop die (kaart), die de helderste
kleuren heeft, maar wel : Ik koop DIE (kaart), wELKS de helderste kleuren
') d . i . een knutsel-werkje, dat voor 'knnst' - moet doorgaan I
3 ) ibid. blz. 32.
•) Voorb . 4e st ., III.
*) 5e st., blz. 33.

') biz. 36 .
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heeft. Ecenzou zegged we niet : Het kasteel, dat bij 't dorp staat, dal aan
't beekje ligt, dat van de heuvels stroomt, heeft een prachtig uitzicht ; meat
wel : Het kasteel, DAT bij 't dorp staat, HETWELK aan 't beekje ligt, enz .
Hoeveel beter was 't niet geweest, als men dat kleed maar had weggelaten, en zich maar bad tepaald bij 't ware stellen, de natuurlijke uiting
met eigen woorden, hce eenvoudig ook !
Maar dit heeft niet mogen zijn! Er is een vorm, en die beheerscht alles .
Daartoe moeten alle mogelijke dingen de leerlingen voor de geest gebracht
worden, om, 'tgeen er van valt to zeggen, in een van to voren geknipt
kleed le steken ; om de kind'ien van bet eigen zien der zaken zelf of
to leiden op bet hoe de zaken b e h o o r e n to worden gezien bj geval ; om
bet ]even van binnen to verstijlen in een wijze van ]even naar buiten .
Dit verstijvingsproecs beet nu een „methode", en wel „Voor bet Leven!" De
reuke des do(ds zit er aan ! 1 )
De schrijvers zullen meenen, met hun „methode" resultaten to kunnen
bereiken . Natuurlijk . Ik wil dit ook niet tegenspreken . De jongens komen
er langzamerhand tee, van de dingen waarover ze 't moeten hebben, verechillende eigenschappen op to merken, to rubriceeren, en in „woorden to
brengen" op schrift . Dat doen ze met andere ,stelmethodes" ook . Maar dat
kan alles gerust zonder die massa oefeningen met omdat, want, toen,
a l s, w e 1 k e, etc . De kinderen hebben de teal in zich ; waar ze van die
woordjes moeten gebruiken, daar worden ze als van zelve gezegd ; en in hun
eigen natuurlijke taal fungeeren ze heel wat taalkundig juister dan in de
onhistorische formules, die de schrijvers ze als exempelen voorhouden .
Later, als de ,,school" de leerlingen loslaat, komt van zelf de natuur weer
boven de leer. Dan is 't ult met daar en welke en wiens en ofsclcoon . - En
moet dit ons geen vingerwijzing zijn voor wat wij moeten geven voor bet
Leven? Moeten wij - en 't wordt zoo vaak gezegdl - met de school niet
staan in dienst van bet Volle Leven? En is juist niet de tegenwoordige
school met haar ,taal" een vervreemdingsproces? Van 't ware Leven tot de
doode Schijn?
In 't algemeen : een ,stelmethode" k a n niet bestaan .

De vrije of samen-

') Na bet schrijven van deze bcoordeeling verscheen van de hand van de beer K . Bottema
een artikel : P r a c t i s c h S t e l o n d e r w ij s in de Schoolwereld . R'at daar staat, is zoo al't zelfde
als in het Voorbericht der boekjes . Alleen leert men er to meer uit zien, hoe jammer het
is, dat mannen met zdlk een blik op de practische behoeften der school (zie 2e artikel, Seen
4e kolom van no. 35, He Jaarg.), waar zuuveel van is to hopen, - dat znlke mannen zich
in de weg vergissen . Zij meenen nieuw to zien, en spreken als mummien doen . Ook blijkt
nit, dat hun terminologie vcels to on-eenvoudig is, doordat ze van de N'aarheid vervreemd
is. Ik acht dit noodlottig verschijnsel eeu gevolg van 't zoogenaamde onderwijs" in de
,Paedagogie." 't Wordt een schermen met woordenI
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bewerkte

,uiting" van een feit uit 't ]even uwer scholieren, 1) - wat heb ik

er aan !

Voor ons is 't geen 1 e v e n meer, maar doode formule .

Mij ii jeugd

mag niet rammelen met doode skeletten . Of moet ik opnieuw die vormen
van U met leven bezielen?

Maar hoe kkn dat, waar wij ons eigen leven

leiden?! Dat ]even is toch niet 't zelfde : wat U interesseert, interesseert niet
ons ; wj 66k hebben onze omgeving ; mjn keus, mijn blik, myn karakter,
mijn zeggen is anders bij mij als bb U .
En zjn die massa oefeningen voor 't zuiver schr~ven wel noodig?

En als

U bepaald die grammatica wil, kan dat dan niet tinder 't stellen?
bet dan niet minder af, en kwam 't dan niet beter ter zake?

Leidde

Drie man, en dan zoo'n beetje goeds? zal men vragen.
ook wel wat goeds in .

Natuurl~k, er is

De schrij vers beoogen b . v. geen s t ij l v o r m i n g (en

dat is heel verstandig ingezien!), ook : geen opzettel~ke oefeningen ter
vermeerdering van de woordenschat, zooals door synoniemen
e n z. (en dat is ook weer heel wjs !) Verder leeren de kinderen hier misschien wat gemakkelijker onnoodige taalkundige regels dan in andere boekjes . Achter cen, zijn, mijn behoeft geen n meer . - Dan doer de schrjvers
nog in brieven, brief kaarten en rekeningen.

Dat is een goed iets . - Maar

alweer kom ik met deze bedenking : geef een voorbeeld van 't een en ander
in een Handleiding . Aan die „oefeningen" van U hebben anderen niets .
De boekjes znllen zeer zeker aftrek vinden .

Mannen van naam en kunde

zullen ze prijzcn ; bladen ze aanbevelen ; hoe kan bet nog anders!

Anderen

zullen zich haasten ze to beprijzen bij 't schoolpersoneel : bet nieuwgevondene
kon bet gezochte eens wezen ; de meest geprezene worden bet meeste gevraagd .
De examens! Die zjn er toch ook!
En zoo rust alweer een nieuwe last op de rug van 't door- en door-vermethodiekte, verdogmatiseerde 1 . . O.

3.

Pan Daden tot Woorden . Methodisch gerangschikte Steloefeningen voor
de Volksschool door K. DOORNBOSCII en G. DU[vEN, Hoofden van
Scholen to Amsterdam en Helium . 4 stukjes met Handleiding.
Deventer, Kluwer en Co .

Ziehier een mooie, goed en met veel paedagogisch inzicht geschreven Handleiding. De ervaren onderwijzer spreekt er nit, die voor zijn klas handigheid
aan opgewektheid en degelijkheid paart . De schoolwereld zal w@ doen, met

1 ) En, o! hoe weinig eigen leven vind ik in al die stukjes door.
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ze to lezen . Menigeen, met bet onderwijs in de eerste leerjaren belast, zal
er icts nit ter harte nemen . Van voorbeelden een ruime kens . Juist :
zoo

moot bet spreekonderwijs worden ingeleid : zelf-doen of zelf-zien ; dit geAlle zeggen geeft rekenschap van

analyseerd, en 't geanalyseerde gezegd .
bet zien .

Hot zeggen is bet zien.

En nu komt eerst bet geziene in k lank

dan is bet oefenen in 't spreken 1° . oefenen in 't z i e n en 2°. oefening der
s p r a a k o r g a n e n . En dan wordt bet geziene in teekens geschreven ; dat is
1°. weer eeii oefening in 't zien, 2° . in 't spellen der klanken, en 3° . in
't duidelijk schrijven der letterteekens . Hot laatste raakt bet 8chrijven, bet
tweede de grammatica, bet eerste bet zoogenaamde atelonderzc js.
Maar-re . . . . !
Laten we eens zien !
Afzonderlijke oefeningen in bet ,zuiver schrijven" geven de schrijvers iiiet .
Zoo moet een leerling

Zij geven bet kind de ,zuivere" vorm van to voren .

b. v . naar den kapstok gaan, den arm uitstrekken, den steen neerleggen .
Zoo zeggen ze 't niet . Nu ja, da's waar, - waar ze moeten 't ook schrijven .
Want zie : zoodra de leerling, al kent liy de letters, - de pen in de hand
neemt, om dat, wat hij zeggen kan, ook to schrijven, - dan treft hem een
Vloek : tusschen hem en 't ware leven wringt de ,,,school" haar abstracties ;
dezelfde wakkere kerels, die 't verrijken van den geestesinhoud als waarheid, van de t a a l als w a a r h e i d - putten uit do geleidelij ke analyse der l e v e n d e
actie,

- de zelfde heeren steken, zoodra maar de klanken teekens worden,

de levende taal in 't kleed van de doode vorm .
Dit raakt de grammatica, zal men zeggen .
Maar 't eene hangt met 't andere samen, zoo 't schgnit .
Ondanks de mooie Handleiding, de vele wijzc opmerkingen, de

Want .

levendige voorstelling ; ondanks de stoot die de schrijvers van „Van Daden tot
Woorden" aan 't aanvangsonderwijs (in allen deele, want hun blik is ruim!)
kunnen geven, - ontbreekt bet bun, evenals aan de schrijvers van ,Voor
bet Leven" aan 't juiste begrip wat „stellen" is, hoe ,taal" eigenlijk wordt .
Zij, - en velen met lien, - schijnen bet ,stelonderwjs" op to vatten op
doze wijze :
Het stellen is niets anders dan bet verhalen van feiten in een logisch verDaartoe zijn noodig : in de eerste plaats feiten. Hot liefst natuurlijk

band .

in bijd8verband ; want ook waar tamale samenhang is, of conditie, daar vloeit
bet eene feit uit 't andere voort, komt later dus dan 't vorige feit ; ook
dmi it dus is tijdsverschil : de inhoud kan in moment a ti veraanschouwlijkt.
We maken de feiten dus los, good los van elkaar . Elk felt is nu een
volledige zin, een ,gedachte ." Nu staan ze zoo los, dat 't kind van zelf gnat
voelen, dat z66 't verhaal niet gait, dat 't niet n a t u u r 1 ij k is, dat 't beter,
eenvbudiger, kbrter moet . Zie : DAARV6 R is NU ONS ONDERWIJs : aan die
behoefte komen raij tegemoet .

We laten de zinnen samentrekken in 't sub-
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j e c t en 't object ; wij leeren 't gebruik van h ij en z ij en 't relatieve die,
enz ; wij schakelen aaneen met en, daarop en ten slotte ; of voor de
verandring met nu, of als of toes ; de cansaliteit wil want, daardoor ;
omdat en zoodat . Zoo wenneu de jongens vanzelf aan 't gebruik van die
bindende woorden, en voelen ze later zelf die z3lftle samenhang weer, dan
liggen die woorden binnen 't bereik maar voor 't grijpen .
Zoo redeneert men, zeg ik .
Nu moet bb 't gebruik van omdat, en nu en zoodat de woordschikking
omgezet . Daarmee verdwjnt de „natnurljke" orde der woorden, waarinee
men zoo mooi was begonnen . Maar daarom met bet kind ook daitraan worden
gewend . En 't liefst zou dan met die woord-omzetting zoo spoedig mogelijk
moeten worden hegonnen .
Zoo is de redeneering, zeg ik nog eens .
En geeft nu deze, met zeer veel zorg b~werkte ,niethode" de proef op
die som?
\Ve zullen zien .
0p blz. 6 (1° stnkje) wordt behandeld : DE GRIFFEL sr,TJPEX . \Vat met de
leerlingen als opstel tot stand komt, luidt z16 :
Jan neemt een steen in de linkerhand . Hg zet bet e i n d van de griffel
schnin op den steen . Hij wrijft de griffel snel over den steen . De steen 1)
is hard en ruw, enz. - Nu volgt deze OPGAVF : Brain nit elken regel met
het ruim gedrukte woord. \Vat krijgen we dus?
Jan neemt een steer in de linkerhand . Het eind van de griffel zet hj
schnin op den steen . Snel wryft bb de griffel over den steen . Hard en ruw
is de steen enz.
Vraag nu niet : als 't eenmaal goed is gezegd, en 't is verstaanbaar, waarvoor dan dat and're? Als 't tweeds beter is dan 't eerste, waarom dan met
]let fontieve begonnen? Is 't niet-toevallige beter dan 't toevallige? Maar
was dat „toevallige" ook al niet gepraedestineerd ?
Want men zal zeggen : 't is allebei taal toch, bet eerste en 'tlaatste? . . . .
Zou 't waar zyn? Laat stain : bet eerste . - Ja, 't tweede kiln tail zyn,
inaar niet zooals bet hier stoat . Hier is 't niet g e w o r d e n . Bij een tinder
historisch ontstaan van de zin zou een woordorde, met snel . en hard

A) Ik heb op die analyses tegen , dat een woord als a t e e n telkens herhaald wordt .
Niemand spreekt zoo . Waarom 't dan eerst zoo onwijs laten zeggen? Om later to kannen
zeggen : Her staat nu 4 meal steen, of 5 mnal liniaal, (zie oef . 7), maakt dat nu eens
met ze(l), er op, er longs, enz .? Hebben ze dat al niet in hun, voor ze naar ,schui)l"
glum? Waarom moeten ze eerst vln de weg geholpen? Om daarmee de omvang van
't achoolonderwijs to vergrooten? Om het begrip geslacht, vooruw ., verbiudingswoord en zoo? 't Zal wel zoo wezenl Overal nestelt het begrip zich tassehen het kind
en zijn realiteit I
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ingeleid, recht van bestaan ki nnen hebben . Maar wordt dan om de wille
van die eventueele w o o r d o r d e de zin als woord-collectie hier niet geabstraheerd van de zin als LEVENDE UITING, - en „omgezet", bet kind nu voorgehonden als d o o d e formule, waar 't leven nooit in is geweest, en nooit of
tenminste hakst nooit zal komen?
't Proces is verleidelijk ook nog in een ander opzicht . De jongens worden
„losser van stjl". Zoo altjjd met bet onderwerp to beginnen, - wat is dat
toch stijf! Maken ze later eens een opstel over een ,banjir" of „de leeuw in
de woestjn", - wat pakt zoo'n inversie met snel en hard niet . Van
zelf. - Maar was dan dat subject" bier zoo noodig vooraan? Hebben
Inenschen en menschjes, die zich vrj bewegen, wat aan dat „subject"? En
zouden ze, met ons hun voorgeschreven proces, juist niet veeleer hun eigen
taal bederven?
Meer staaltjes. Op b1z . 43 staat als oef. 56 : EEN ZWEEPJE MAKEN . 't Opstelletje is zoo met de leerlingen ,ontstaan" : Ik heb een stokje gesneden .
Nu moet i k nog een eindje touw hebben . Daarom zoek i k er een, enz . Een
der OPGAYEN is : Begin met de ruim gedrukte woorden . Dus : Een stokje heb ik
gesneden . Ik moet nu nog een eindje tonw hebben enz . Kan nu, als de
eerste zin met een begint, de tweede wel met ik beginuen? (Zie ook oef. 5,
13, 33, 42, 57 ; 29 is gelukkiger!) . Waarvoor nu die onlogische omzettingen?
Om de ,jongens artistiek to waken misschien? Maar voelt men niet, dat bet
joist zoo niet gaat?
Dit geldt de woord-omzetting .
Nu nom de zins-koppeling . In 't 10 stukje begint bet al . Dat gnat zoo
door, bet heele 20 stukje. Laten-we zien, hoe 66n der 60 oefeningen er na
de bevolen koppelingen uitziet : DE MOLENA .a GAAT ZWIKKEN. De wind wakkert aan tot een stevige bries . Al sneller beginnen de wieken to draaien,
zoodat de molenaar haastig op de zwikstelling komt loopen . Hj vertronwt
bet weer niet to best . Daarom neemt h j de vangketting en laat de yang
langzaam veer. De wieken beginnen langzaam to draaien, totdat de molen
einde1jk stil staat . Hen der wieken is naar beneden gericht . De molenaar
loopt er naar toe en rolt bet zeil er van een weinig op . Nu loopt hij weer
naar de yang. Hij licht ze een weinig op, zoodat de molen een halved slag
omdraait . Enz .
De wijzigingen en koppelingen waren alle voorgeschreven . De to verbinden
zinnen waren deze . Op daartoe ingerichte vragen zjn ze als antwoorden zoo
gegeven : De wind wakkert aan . Het wordt een stevige bries. De wieken
beginnen al sneller to draaien . De molenaar komt haastig op de zwikstelling
loopen . Enz.
Niemand zegt bet zoo . Als 't de kinderen interesseerde, en ze gingen bet
uit zich zelven vertellen, zoo 't anders luiden . Nu staan de zinnen netjes
op orde, 't subject vooraan, enz . Ze zjn ,gemaakt." En de onnatnur der
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,,gemaakte" zinnen zal
verbiiidingen
en later

op

moeten worden verbeterd (N.B .!) door voorgcschreven
met zoodat, met toldat, met doordat, terwijl,

kommando

ofechoou,

hoewel, daar en al dat moois .

Een systematische totale

verslechting!
Geen wonder, dat boven bet work van hen, die in dit doodskleed verstijven, de Bijl hangt, die ons Vonnis brengt! 1)
Dock waartoe o;ea oordeel! Lees de opstelletjes der schrijvers zelf, die
ze als verhaaltjes, om na to vertellen, aan de kinderen geven (3e at . blz . 19,
21, 31 . 37, 38, 43, 44, 46) en ge zult zien, dat hun eigen taal veel
natuurlijker en eenvoudiger is, dan ze die van de jeugd willen maken . \Vaartoe
dan dat vervreemdingsproces in hl die oefeningen daarvoor en daarnk? Al
dat „methodisch" geknutsel wordt immers veroordeeld, met dat de auteurs

zelveu in Eenvoud en Waarheid vertoonen!
En zou nu eveneens bet
,,eenvoudige vertellen" van bits soms ook niet hot middel zijn, om ook onze
zich

jeugd to brengen tot him eenvoudig vertellen? Dan kon de ,methode" opgeruimd ; dan kon 't weer zooals 't nog wel voorkoint en vroeger veel voorkwam : een man met een holder hoofd, een bord, en een krijtje : dat alleen
is de ;,methode."
In de kennis van de dingen in hem en oat hem, brengt bet kind zijn
tanl mee in school.
taal .

Met bet verrijken van zijn geestesinhoud groeit ook zyn

Hoe meer bet heeft, hoe meer bet kan geven .

Alleen moot bet wat
bedreven worden in 't geven ; we moeten bet wat oefenen in dat geven .
En oat bet makkelUk to maken, laten wij 't kind bet liefste dat geven, vz t
hij 't helderste z i e t.
Eerst, met zUn oogen, wat lij d o e t , of wat anderen d o e n bin henl .
(Zie de Handleiding en 't Is stukje .) Dan er op uit oat to zien wat timmerlui doer, wat spinnen, etc. doeu, en de boomen .
Handl .)

Ook,

(Zie de rijke stof in de

-- zooals de schrijvers bet willen, wat reeds gebeurde op

nieuw verhelderd ; natuurlijk ook de historie .

Pat trekt vooral : al, wat van

') Zoo wordt het doodskleed aaugetrokken in PIET HEIV (4e at ., oef. 26) . Vereenig
onderstaande base zinnen tot een' volzin .

I

Piet Hein, eeu burgerjongen van Delfshaven, was een dapper soldaat en
Die kloeke zeeman had al heel wat gezien eu on :lervonden .
Die kloeke zeeman was geen groot vriend van Spauje .

klock zeelnan .

Dit gnat zoo door . Nog 13 zinuen worden tot 4 samengest. ,verbonden ." Maar ze ziju
er ook naar.
Oef. 19 doet verband opmerken tusschen waarom, omdat, want en zoodat . Na
een gegeven model komt de opgaaf : Zet nn deze zinnen eeus oin . Daulronder : Omdat
Leyeester vele verkeerde mawtregelen main, verloor hij het vcrtrouwen der regeuten . De
lezer kan 't no zeker zelf wel of.
Baadzij op bladzij bederft!
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menschen gedaan is, trekt. En dan : wat is er niet bm inns to zien, dat bij
de zoogenaamde ,Ieervakken" hoort! En wat bet leven der menschen raakt,
in gemoed en bedrijf!
En telkens weer moeten de dingen zoo geplaatst, dat 't kind bet milieu
is van zijn omgeving. Dan 66k krijgt bet kind eeq wijze van zien, een
,,blik", naar dat zgn meester de dingen lust zien, en wordt hg een spiegel,
een afdruk van een personaliteit, een karakter misschien . En duurom is zoo'n
gene methode van eene man voor 't hegle land en iil1e scholen een domme
abstractie, een dwaasheid, een onding voor leerling en meester . Niet voor
niemeditl roept de individualiteit van den onderwijzer in dezen tijd met stijgende stem om recht van bestaan. Ze wordt verstikt in de ,methodiek ."
Wat de onnoozele kind'ren betreft, zij, arme bloeden, beseffen bet niet .
Maar anderen 1 ) zullen bun zaak bepleiten. En hier . En elders . En nogmaals .
De oefening in bet zeggen kent geen voorgeschreven koppelingen, omzettingen en andere mooidoenerij . De wijze van zien is de wijze van zeggen .
En groeit de geestesinhond, dan komen ook de geestesprocessen, die wij met
w o o r d e n wel o m s c h r ij v e n, maar nimmer in wezen kunnen doorgronden
dan echeidt en koppelt de geest of etelt tegeu, of ziet afhankelijkheid, of
etrijd, of brengt toelichtiug onder bet zeggen . En klki r staat de taal met
haar woordorde, zinschikking, town . Dat gaat dan 't liefst in „losse zinnen ."
Geen „subject" of ,bindingswoord" beeft hier iets voor to schrgven . En is
') De oogen beginnen open to gain . Zie het Verslng der Rott . Comm. vain Toez . op
't L. 0 . in de 21. R. C. van 2 Juni 1896.
,En no wat h e t o n d e r w ij s betreft . In het algemcen komt het in de hoogste klassen
,der volkssohool de Commissie wel wat passief voor .
,Zij heeft bijv . veel to weinig proeven gezien van gemankte brieveu, opstellen , enz . en
,meestal waren die dan nog volgeus b e p a u 1 d e m o d e l i e n geschreven . Boekjes zooals die
,van Den Hertog en Lohr hebben ongetwijfeld groote waurde, vooral in de middelklassen
,der volkssohool, maar voor de hoogere klassen geven zij to weinig gelegenheid tot zelf,standig aetief werken . De hoo&lzaak, het zelfvertrouweu om to durven en to kunnen schrij,ven wat men bedoelt, wordt voorbijgegaan voor de bijzaaak, den uiterlijken vorm .
,Terwijl er dikwijls wordt gezegd, dat de ontwikkeling der kinderen die zelfstandigheid
met toelaut, knn op enkele vourbeelden worden gewezen van volksscholen, waar het muken
,van opstellen zonder gegeven model met eenige oefening zeer goede uitkomsten oplevert ."
Merkwaardig is ook dit :
,Eene dergelijke opmerking geldt ook het rekenen op enkele van de bovenbedoelde scholen .
,Waar de Commissie in de hoogste klassen waarneemt, dat de gedachtengang bij het berede,neereu der vraagstukken to veel geleid wordt door den onderwijzer, die dnarbij dikwijls
,ook to veel let op het mooizeggen naar zijn voorbeeld, zou zj liever wenschen to hooren
,de manier van nitwerken door den leerling, uitgedrnkt in zijn eigen, zij het ook nog
,onbeholpen woorden, ow zoodoende nicer blijken to krijgen van de ontwikkeling der eigen
,individuaaliteit ."
Nn, wat de opstellen betreft, kan de Commissie, zoolang niethodes" worden gebrnikt,
lung wachten . Caveant consulesll
'I
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er zoo'n woordje noodig, - welnu! bet kind brengt bet mee, omdat bet zijn
l e v e II meebrengt . En al die andere ballast : o feckoon , I oezeer, zoodat, dat
leert bet wel later, als 't moet gebruiken, op eigen wijze gebruiken . De
boeken leveren er genoeg .
De ,methode" laat ik verder rusten . Er zal wel wat goeds in zijn ook ;
maar dat moest in de ,Handleiding" blgven . Het hier besproken werkje zal,
evenals „Voor bet Leven", nog opgeld doen bij hen, die meenen dat s t e l l e n
kan worden geleerd uit boekjes naar gegeven formules . En - de boekjes
klimmen geleidelijk ; schrijvers en uitgevers beide hebben er zorg aan besteed .
De kwestie, hier bedoeld, laat hen zijde zien van een groote dwaling :
men wil bet LEVEN des Volks (en 1 ier door middel van de t a a l als LEVENSUITING) to veel nivelleeren naar een zelfde Norm, (Icier een Codex geabstraheerd uit geschreven auteurstaal,) om zoo bet Volk „op" to ,heffen" tot ditit
peil van Geestes-,,Beschaafdheid", die bet in geestes-verwantschap Inoet brengen met de Eersten des Volks, wier uiting van innerlijk LEVEN, - en
dit wordt vergeten, - door individueele kracht, in machtige worst'ling, een „K u n s t" werd .
Die taak der normaliseering rust op de ,Volkssehool ." In de eerste plaats .
Laten-we niemand beschuldigen, en onze Vaderen eeren . Maar 't dwaalbegrip is er. En heel de „School" met haar ,Paedagogie", haar „Opleidingsscholen" en haar ,examens" staat nog op o n w a r e n grondslag in dienst van
die dwaling.
De „vrije ontwikkeling" van 't kind deter- eeuw, - is een hersenschim .
Ze zijn verloren, de zonen der eeuw .
Een volgende eeuw zal de onze richten .
Dibbeldam .

J.

KooiH,NS .

N .B . `Vij achten de boekjes belangrijk genoeg oni daarover twee krietieken,
die elkaar aanvullen, optenemen . - Red.

Het eerste deeltje is bestemd voor kinders nit bet derde leerjaar, dat zjn
die van ± acht jaar. De schrijvers menen, dat kinderen van die leeftijd al
lets, dat uit hun eigen brein voortkomt, kunnen zeggen in min of meer
samenhangende zinnen, wat natuurlik veronderstelt een zekere voorraad zaakvoorstellingen en een daaraan beantwoordend quantum woordvoorstellingen .
\Vat mcer zegt : ze bazeren er hun metode op .
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Nii geloof ik niet, dat er veel ,taalvrienden" zjn, die een andere inening
zijn toegedaan ; 't is de vraag echter maar, - of zj er ook naar handelen .
Hot tegendeel blijkt nit alle mj bekende stelmetoden voor de L . S . Uit
de steloefeningen van den Hertogh en Lohr, Onze Taal, 1e stukje, bestemd
voor kiiiders van genoemde leeftijd, moge bet volgende dienen tot model van
Vul bet volgende in :
tal van andere dergelike oefeningen .

Bet huie.
Hot huis heeft een

.

. stoop, een . . . .

hek,

..

. steenen met . . . .

voegen enz.
Is bet niet of de schrijvers veronderstellen, dat de leerling alleen in staat
is eenige losse woorden nit to stoten? Waarom nemen zj hem andere bet
grootste deel van zijn taak nit de handen?

De schrjvers stellen zich een

liuis voor de geest, liefst een modelhuis, met een modelstoep, van modelstenen enz.

Dat fiktieve modelhuis wordt de leerling voorgetoverd door een

onvolledige beschrijving, welke hj moot invullen!
Een leek vindt 't natunrlik rationeler een bepaald huis tot model to kiezen,
of hij neemt een plaat, waar er een op staat .
„taalvriend" overwegende bezwaren.

Naar dan heeft bet tiepe

Hij zou dan van zijn vriendschap tot

de taal niet kunnen doen bljken door hot geven van steloefeningen, en bet
opstelletje kreeg dan stellig niet de vorm die hj z6 mooi vindt, dat hj de
geringste afwjking niet kan dnlden . De heren Duiven en Doornbosch merken
het ook op en 't is al meermaleii geze ;d, de vorm beheerst bjj velen alles.
),Ii is bet ook niet onverschillig hoe de vorm, de woordenkens is .

Ik

behoor niet tot de aanhangers van de schrijf- maar-raak-metode, zo er die zijn .
Ik vraag alleeii, hoe zal men de leerling eerder brengen tot bet nitdrukken
van zijn gedachten in gangbaar Nederlands, door de vorm, waarin hij zijn
gedachte giet, met hem to fatsoeneren, of door hem allerlei halsbrekende
toeren to later verrichten met vormen, welke door anderen gegeveu en gemaakt, niet onder sun bereik zijn?
De schrijvcrs van bovengenoemd werkje gaan uit van bet juiste standpunt .
Hot kind heeft voorraad genoeg, 't zj deze al dan niet ontleend is aan de
gewone vakken . Aan de onderwijzer, zo nodig, de belangstelling to wekken,
de stof to ordenen, de aandacht op bepaalde pnnten to vestigen, de latente
voorstellingen in bet bewustzjn to roepen, behulpzaam to zjn bj bet zoeken
naar 't juiste woord . Of dit laatste ook nodig is? Zeker . Ik schat 't zeer
hoog, dat een kind in eeii eigengemaakt woord tracht uit to drukken, wat
hem in de voorstelling bet meest treft .
Dan is 't aan 't taalformeren .
't Nieuwe woord doet ons een middel aan de hand to kontroleren, of bet
kind good heeft waargenomen . Misschien heeft bet toevallige voor wezenlike
kenmerken aangezien .

't Blijkt nit de naam .

Naar al goof ik gaarne toe,
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v . draaiding veel

ekspressiever is dan sch?trnier, toch moot ook dit
Dour, huis, spiegel, ze zeggen voor ons niets

laatste woord geleerd worden .

meer ; woorden van savante vorming hebben 't voor de menigte nooit gedaan .
Toch moeten ze om p r a k ties a redenen, maar ook daarom alleen gekend
worden .
Ik wil volstrekt niet waarschuwen tegen bet streven de individualiteit
van de leerlingen meer tot haar recht to laten komen . Integendeel . Ik
hetreur bet, dat door ons streng doorgevoerd klassiekaal onderwijs bet individu al to vaak opgaat in de massa.

1k betreur het ook, dat men door de

zucht tot onderwijzen, de kinderen niet meer laat spreken en schrijven ala
kinderen, woorden alleen afkeurt omdat ze niet gebruikt worden door volwassenen, dat men to veel de leer stelt boven de natuur .
„Methodi.pch gerangsebikte steloefeningen ."
Het woord slant (voor mij) op de hoodindeling van de leerstof .
le stukje . Alleen dat, wat op school wordt gedaan en waargenomen, vormt
de stof tot opstelletjes . „De lei krijgen," „de sponsdoos dichtdoen," „bet
ream sluiten," „den brief sluiten," „de gang aanvegen," ,zeepsop maken" enz .
2e stukje .

,Onderwerpen, die gegrepen zijn nit de omgeving van bet kind .

We (do schrijvers) doen een beroep op de herinnering van den leerling ."
,,Den vlieger oplaten," „de meid gnat aan bet melken," „de koe graast,"
„de schipier gnat onder zeil" enz .
In bet 3e en 40 stukje wordt de stof gekozen nit de geschiedenis, aardrijkskunde enz . Er worden opstellen gemaakt naar aanleiding van plaatjes, die
verschillende momenten van een verhaaltje weergeven k la de Fliegende Blatter .
Overigens laten de schrijvers ons vrij les 10 voor les M b . v. to nemen,
zelfs mogen we lessen overslaan .
Bij alles treedt aksie en ervaring op de voorgrond .

Dramatiezeren waar

men kan . Les idges marchent . Hot beginsel waarvoor Haanstra jaren achtereen gestreden heeft, wordt bier in praktijk gebracht. „De lei krijgen ." Alle
kinderen doen dit tegelijk, de verschillende bewegingen worden geaksentueerd
en bij iedere handeling wordt door de kinderen gezepd, wat gedaan wordt.
De werkwoorden in hun persoonsvorm worden op bet bord gesehreveii en aan
de hand van dat lijstje wordt het gehele opstel weergegeven, eerst mondeling,
daarna schriftelik . 't Is gebeel de metode van Gouin voor bet aanleren van
vreemde tales. De schrijvers erkennen dit wel wat laat en als terloops in
Zoals men ziet is bet verband tussen de
.
Later krijgen we causaal verband . Om
verschillende zinnen een tijdsverband
50
opstelletjes
mogelik to maken, dringen de heren
a
bet korrigeren van 40
er op aan, dat alle opstellen gelijkluidend zullen zbn . En dat terwijl ze de
de voorrede van bet vierde stukje.

grammatika nederige dienaresse noemen ; stellen moet bij bet taalonderwijs
hoofdzaak z~n . Voelen de schrijvers niet dat de rollen zijn verwisseld, dat
assepoester op de troon zit? Ter wille van de spelling, hoofdzakelik, dwingen
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ze allen geheel hetzelfde paadje to gaan en zullen zj vooreerst zorgvuldig
trachten to voorkomen, dat hun Emile van de stool valt ; van de ladder
vallen maw hij wel .
Liever zag ik, dat bij de schriftelike reproduksie ieder meer vrjheid in 't
algemeen gelaten werd . To streng houden zj zich aan Gouin, die gebonden
is aan een zeer beperkt aantal vreemde woorden .
Steloefeningen naar aanleiding van bedoelde plaatjes zijn bb one to lande
ook niet nieuw. Kennen de schrijvers bet ,Beeldschrift" van Haanstra niet?
Deze laat ook werken in omgekeerde richting . De kinderen tekenen geschiedeniajee van eegen vinding . Dat zijn ook steloefeningen en wel van de beste .
De opstelletjes naar plaatjes warden totaal verknoeid, als men daar weer
streeft naar gelijkheid . De fantazie kan dan niet vrij werken . Dat is ook
wat ik op een deel van de opstelletjes tegen heb : ze bestaan uit een aaneenrijgmg van feiten zonder meer.
:Mar toch, ondanks noch veel opzettelike oefeningen, die we best hadden
kunnen missen - ik denk hier aan de vervanging van zelfst . nw . door
voornw. en dergelike - aarzel ik niet to zeggen, dat ik deze metode voor
de beste houd, die ik ken .
Wat het gebruik van de boekjes betreft - een good onderwijzer, die doordrongen is van de geest der metode, heeft m . h de eerste twee stukjes
niet nodig ; de aiidere twee moeten de leerlingen, om de p l a a t j e s, in
handen krijgeii.
Zw., 28 Mei 1896 .

4.

G. R.

Gedichtjes voor de Jeugd, door W . D . LA SEuR. W . Versluys, Amsterdam, 1894.

Madelieffea .

Bj 't eerste inkijken dacht ik : „Ha dat is eenvoudig." Maar 't viel lelik
tegen. Want, in de eerste plaats, de schrij ver ziet en voelt het kinderleven
niet zoals 't kind zelf het ziet en voelt . En, in de twede plaats, hj kan
geen verzen dichten : hj schijnt zelfs , of neen dat is wel zeker, geen gevoel
voor rythme en rijm en klank to hebben . Een pasgeboren kind is onnozel ;
een doodgeboren kind is nog onnozeler : zo onnozel nu als een doodgeboren
kind is dit boekje. Ik hou het dan met de ouwe Van Alphen . Mijn oordeel
to motiveren is absoluut onnodig ; 'k heb alle gedichtjes behoorljk gelezen en
voor me zelf gekrietieseerd, in biezonderheden . Die 't boekje in handen krijgt,
V . D. B .
't zij moeder of kind, zal 't vanzelf wel weer neerleggen .
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5 . In den Nerel. Tijdschrift van Delftsche Studenten . - Te Delft, J . Waltman, 1896.
Hot Leven korriegeert goddank de School een beetje . Anders zou 'k zeggen
een wereld van mensen, meest afkomstig nit de vierde en vijfde kiss van
de Hogere Burgersehool, dat moet me 't wereldje wel wezen . Wat daar
vandaan komt is zo goed als verdoemd . Maar bier zgn mensen, waarvan
er zi(h in duisternis gevoeld hebben en nu, nn in hun Licht is opgegaan,
in den nevel.
V erscheiden volwassen mensen hebben allerlei grote-mens •achtigheden over
dit Tijdschrift gezegd . Ik voor mij, ik vind bet een van de simpatiekste
nitingen in de laatste jaren . Wat die volwassen mensen vergeten hebben is,
dat de schrijvers van In den Nevel zich niet voor volwassen geven . Ze hebben
niets gevoeld voor bun mooie gedachte : jongelieden to willen blijven vooreerst,
als jongelieden bet leven op nienw to beginnen, en dan langzaam, nit zich-zelf,
tot grote mensen op to groeien, verwerpend bet volwassenen-iedeaal . Waarom
zouden zulke jonge mensen Been orgaan voor onder-elkaar mogen hebben?
Zeer simpatiek is mij de ziel die uit de Inleiding spreekt, en waar zeker
heel die klub deel aan heeft . Dkkr is ware jeugd-van-nu in.
Wat ik nu hoop is, dat deze mensen zija willen eenvoudige, weinigst-gekomplieseerde wezens . Geen aristokraten , om niets ter wereld aristokraat-achtig, maar gewone men8en, en dahrin mooi . Mensen ala veel van de jongere
generasie gebroken hebbend met een Verleden (ik zeg niet Ifet Verleden),
maar, bebbend, andere dan zij meesten, ook weer een Toekomat. Wel Indievieduen met de Judex, de Richter in zich, maar gees Eigen-Ik-aanbidders .
Indieviednen, die wel weten dat bet nu in deze lbd van dood, aankomt op
zich-zelf to verwerkeliken, - maar in wie ook, in deze tyd, bet ,zoeken van
de ziel van bet yolk" weer is, die weer menen gaan dat diur alleen blij,
goed Leven zijn kan, waar de enkele, hoe hoog ook, leeft in gemeenschap
met alien .
Onder deze jonge schrijvers, die mij als nit verdoemenis verlosten interesseren, zrjn eenvoudigen, zijn heerlik bezielden, zijn ook geloof ik sterken :
Trouwens die eenvondig is, is sterk . 't Meest trekt mij onder hun aan
Is . de Vooys. Van die is ook 't Inleidende Woord . Van die is poezie,
waarvan ik graag een bundel bezitten zou, een bundel zoals Voorjaar en
Herinneren zyn . Zou deze dichter nu zo eenvoudig, dierekt en klaar blijven?
Hier en daar denk ik aan nadoen, aan iemietaaie. Maar De Vooys is geen
iemietasie-mens, neen . Ook zijn proza heeft die ,klassieke," en in alle eeuwigheid klassieke, eigenschappen : eenvoudigheid, dierektheid, klaarheid : ze zijn
er in : hoe ]anger hoe meer zal zijn hele werk zo worden. Er is klank in
dat proza : ik bedoel niet de ;,artistieke", maar de iedieomatiese klank van
de gesproken reeele taal . Toch weigert mijn oor bier en daar zijn letters .

Boekaankondigiug .
Er zit noch een ouwe zuurdesem in zijn
schrijven, in een sonnet :

,taal."

2 63
Anders zou hij ook niet

Door menschen, die me schreien zagen werd gevraagd
IVat of mij scheeld'? Door enkele beklaa4d - etc.
Nat is dit : Wat of mij 8cheeld . Pit is niets anders, kan niets anders
zijn dan scheelt . Die d', dat apostrofje, heeft de macht niet om echeelt een
,,Verleden Tijd" to laten zijn . De dichter voelt niet de absolute nulheid van
d'. Of wil hij dat eckeelde meer uitgeademd hebben? Dat zou ik dan toch
al een zonderling geluid vinden. Ook : waarom laat de dichter in vormen als
leve' dat teken niet we-? 't Dient nergens toe, en leve hoeft zich nergens
voor to schamen . Nat dunkt mij veel minder-volwassen men-en een hoog
denkbeeld van dezen schrijver geven zal, zijn de beide polietieke stukken :
ala het jongste geslacht eens met ziilk een historiese zin, zitlk een lust tot
kennen en billijk zijn, zulk een ruimheid van blik en gemoed van zyn
scholen kwam . 1Vlaar och beer!
Ik weet, er zijn in Delft meer mensenkinders die dromen van kennen en
bi11bk zbn, en die ook geloven, dat er toch zo iets als Licht in de geestelike
wereld zijn moet. 0, ik hoop dat In den Nevel niet voor niets in Delft en
voor Delft geschreven wordt .
En wat ik ook hoop - ('t is weer een heel andere wens)? Dat er uit Delft
ook mannen zullen voortkomen die zich interesseren gaan voor de opvoeding
en het onderwijs van onze kinderen, en dat nu al de onderwijs-kwestie voor
deze en gene van deze jbnge mannen een yrote kwestie worden zal .
v. L . B .
Saluut!

6. De Limburgsche Serrnoenen, uitgegeven door Dr. J . H . KEav Hz. Groningen, Wolters, 1895 . - f 7 .50.
~Bibliotheek van Middel-Nederlandeche Letterkunde, Afl . 46 -49, 50-54] .
Knnst is indieviedueel . Hoe indieviedueler nu : hoe minder er van verspreid
en bewaard blijft, zo 't niet wordt opgeschreven, niet wordt gedrukt.
't Makkelikst wordt in 't geheugen onthouden min of meer kadanserende
volksaartige poezie . Hoogst moeilik zelfs eenvoudig proza .
Komt 'et daardoor niet dat we zo weinig, zo goed als niemedal, van de
oudgermaanse - als van alle andere oude - Poetieee Kunst afweten?
En het weinige dat ons dan bewaard is van dat oudgermaanse, is zeker
niet zuiver germaans noch. Want wat opgetekend werd, in later tijd, was
alleen 't min of meer overeenstemmende met 'etgeen toen voor 'poezie' werd
versleten.
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Van 't begin aan was germaans : 't b a r b a a r s e . 1 )

Men schaautde zich

't Germaans. 2)
Er waren er evenwel die dit barbaarse verbeteren wilden . Zij wilden - als
in later tijd : in de XVLe en XVII° eeuw - hun eigen landstaal niet lager 3)
gesteld bebben als men de vreemde klassieke - maar tegelijk de kerketaal! - aehtte. En men wilde in z'n eigen taal na-doen wat men vond in
de voor alleen besckaafd versletene!
Die was de norm van alle 'm o o i' . Daar vormde men z'n s t ij 1, z'n taal naar! ;)
Karels Akademie werkt naar klassieke modellen . Hij-zelf studeert Rhetorica
en Dialectica .

Einharils Vita Caroli Magni aardt naar Snetonius .
En zon de Spraakleer van Karels moedertaal ,quain inchoavit", niet op

latijnse leest geschoeid zgn geweest'?! 5 )
Men leest, glosseert, vertaalt latgn, - al sedert lang .
Schrijft en poetieseert in 't latgn . 6)
Is 't eigelik wel wonder dat Poezie de latgnse alleen was, en wat er op
leek - vooral in vorm? : „de woorden rythmisch" verbonden „zoo dat er
eene geregelde afwisseling bestaat van lettergrepen met en zonder klemtoon"?
En is 't wel wonder dat werd doodgezwegen - wat er van verschilde?
Dat 'et latijnse vaak kerkelik was, inaakt 'et niet gertnaanser . Germaans
was ook heidens : de kristelike geestelikheid zocht dit joist to v e r n i e t i g e n,
to vervangen . 7)
') VgI . o. a . noch! Eginhard ; en Saxo, en Otfried zelfs.
Ook Ekkehard (Mon . Germ . IV) .
s) De germaanse edelingen moesten aan Amalaswintha baar noon afnemen omdat die al to
verlatijnst, to onnasjonaal werd opgevoed . - Frankiese koningeu verloochenden hun voorvaders om zich van Romeinen to laten afstanimen . - Goten, Vandalen, Frauken dichtten
in - 't latijn . - Lodewijk de Vrome wilde op later leeftijd de (Gerniaause?) liedjes nit z'n
jeugd zich zelfs niet ineer herinneren . - Otto III was meer Griek als Duitser . Enz. 3 ) Vgi . o. in. Otfried I, 33, 59 .
') Vgl . alvast de latijnse 'Sanctgaller Rhetorik' - bij lliillenhoff-Soberer, Denkm .a, 56,
vv. - De Poela (Wessobrunner Gebet), ald . 1 .
Dit z~u m . i. germaanse very proeven, die zich lielen passen in 'en lalijnsepoezie-opvalling .
[Ik zie daar dat Kelle, Gesch . d. D. Lilteratur 74, 't 'Wessobrunner Gebet' ook voor
'en s t ij l p r o e f houdt.]
Vgl . verder de rhetoriek en de muziek van N o t k e r, en O t f r i e d s Vers-schema, dat hoe
verder near 't eind, hoe regelmaliger - op z'n klassieks - wordt! 5) Die nit later eeuwen was 't, en de ouze, van 't Nederlands van it, is't noch altijd I e) Vgl. o. a . Chroawitha, latijnse poezie (Piper, Die iilteste D . L. 321 vv .) . Ecbasta Caplivi (ald . 289 vv.) . - Ruodlieb (ald . 302 v.v.) .
lWaltharius, [vgl . K e l l e, a. w . 218-227 . - Dit bock is zeer aantebevelen ; ofschoon
ook Kelle m . i . noch niet skeptics en krietiea genoeg is tegenover de latijnse invloeden,
vgl . S . 148/9, maar ook 217 . De kerkelike invloed wordt vooral goed aangewezen ; [vgl.
Taal en Lelleren IV, blz. 127/8], misschien is deze echter noch sterker aauteslaan .]
1) Vgl. o . a. - merkwaardig genoeg - de ritme van 't oudeugelse volksgezang : Brand 1,
Grundriss 11, I , 840 .
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Al is vooral de germaanse volks-'natuur' vaak sterker als de onnasjonale
'leer' ; al merkt men meermalen de germaanse g e e s t t) ; - we hebben
van de oude e c h t-germaanse, zelfs van de volk-aartige gekadanseerde,
K u n s t 2) hoogst schaarse gegevens, noch zeer verdacht overgeleverd .
In grote getale zijn nooit de kunstenaars die hun eigen kunstvolle Natuur
uiten . Maar gewoon eenvoudig p r o z a spreken alle taalgenoten .
Met prakties doel .
„Verba volant" . 't Gaat verloren ; 't wordt niet opgetekend, tenzg 't van
prakties belang is om 'et to bewares : voor rechterlike, diedaktiese, godsdienstige doeleinden.
Zo is veel van 'et oudst ons bewaarde voor prakties gebruik even oud, zo
niet ouder, als de uiting van Kunst. 3 )
Door op dit alles naar 't schijnt niet to letten, maar naar voorop gezette
iedeeen historie to rekonstrueren, nemen noch vele, misschien de meeste
litteratttur-'aesthetics' aan dat 'et germaans - als elke oude taal - met
Poezie begint. En dat dan 't Proza komt . a)
1) Vooral in 't Noorden en Noordwesten komt die nit . Daar zal ook de meeste Germ . Kunst
to viuden wezen.
\faar toch - ook in 't Noorden begint de cigelike optekeniug eerst in de KII/XIlIP eenw ;
lunge tijd na de kersfening! Vgl . o . a. maar Mogk, Grmu$riss II, I, 75, 116 onderaau ;
117 middenin . Over 't Kristendom, ald. 124 . \Vel zijn er oudere r n u e n-i n s k r i p s i e s, vgl . (laaromtrent S i e v e r s, 1lleirik 50/1, ook S c h ii c k, Grnndriss 11, I, 143/4 .
En toch zal in . i. hierin 't meest zuiver-germaanse materieaal to vinden wezen . Ale ook
under de ondste (Volundarkvida) liederen, [vgl . S i e ve rs, Metrik S . 55, midden .]
In 'et angdsaksies zal vermoedelik hierbij allereerst in aanmerkiug kmuen geleelten nit
de 'A e 1 f r i e'se stukken . Vgl . L u i c k , Grundriss II , 1, 995/6, en 907/8 ; vgl. ook 1018,
en 1019 Anm.
2)
fen poogt die nu vooruamclik nit de latere overblijfselen to distilleren . Vgl. de
rckonstruksies van 31iillenhoff, Jessen, Holler, Hirt, Hensler, Fuhr . Van
Rieger. Anderzijds ook die van Sievers, Kauffmann, Kluge e . a .
't Komt me eveuwel voor dat men hierbij ook vooralsnoch to weiuig let op wat ons overgeleverd ken wezen, op vreenide invloed. - Zie hierna blz. 266 .
3 ) Vgl . om bij 'et 'continent' dit keer maar to blijven b .v. de Gotiese oorkonde to Napels . De niarktbeschrijviiigen . - Rechtsglossen! De glossaria van S . Gallen en Kassel . - De Gespriichbiichlein . -

De gotiese martelaarskalender . Verder de Got. Bijbelvertaling . - De 'Skeireins'. - De Saksiese afzweringsformules . '1'alrijke geloofsbelijdenissen . - 't Vader-ons . -'En gedeelte katechismus . -'t Evangelinrn . Psalmen . - Gebeden . - Biecht-formnlieren . Zelfs enige 'zegen .spreuken' . Kloosterregels, enz . Preken .
Want veel van doze zaken hadden uitleg voor 't yolk, voor de scholieren nodig .

) Feitelik hoort hierbij ook 't iedce dat Taal 'v e r b a s t e r t' l
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A priori is dit al onaannemelik :
Alsof in d' oudste tijd alles in 'Poezie', in 'Kunst' werd geuit! Alsof
d' een - Germaan of Indogermaan, of wie ook! - d' ander nit de verte, vol
kunst toezong : ik heb zo'n honger! Alsof die in nood verkeerde, in ritmen
knnstig krijste en kreunde 1 Alsof men poeties verklaarde : ik heb je zo lief! Ja, er waren er enkelen - die in hun beste ogenblikken - a 1 s nit
n o c h - vol begeestering Kunet niten !
Dlaar deden ze dit dan noch alleen in g e k a d a n s e e r d e vorm ? Zou 'en
krijgsman z'n makkers niet in zogenoemde proza-vorm - toch in geestdriftige
poezie hebben aangevuurd ? Zou evenzu niet 'en priesteres, 'en Velleda, haar
dadelik ingangvindende raadslag hebben gegeven?
Zeker, ze waren er, die geestdriftig spraken en zongen in heerlike klank .
11laar waar-ter-wereld - zelfs nu noch onder de 'barbaren' - bestaat 'en
heel yolk nit looter 'dichters'? Hoe zou 't ook kunnen bestaan nit die
'onpractici'! ')
Nergens kan men bewijzen vinden dat er niet altijd geweest zijn : armen en
rijken, dommen en knappen, iedieoten en leperts ; - en naast vele proza-lui
ook dichters. 2) Voor zover we kunnen opsporen in de geschiedeuis, en zelfs
daarvoor. Ik acht daarom ook al die speknlnsies over de menselike oertaal
zeer voorbarig zelfs . 't Is al vaker opgemerkt, 3 ) dat de door ons opgestelde
oudste grondtalen noch veel en verder in tijd afstaan van de oertaal, als die
grondtaal van de onze. Misschien dat voor die oertaal de ontdekkingen s .v. v . ! ! - van Garner met z'n Speech o f rtonkey8 enige vergelij kende bijdragen
kunnen leveren : de darwinistiese taalkundigen stellen toch wel de menselike
begin-taal in de perieode die aansluit bj die van de mens-apen? ! 4)
3laar hoe kunnen nu de Darwinistiese taalgeleerden vooral, met hun ontwikkelingsteorie aannemen dat vroeger 'en yolk geheel bestaan zoo hebben
nit zangers! dat de oudste taal Poetics moat geweest zijn?! Nee . Natuurlik hebben in jonger en ouder tijden wel jongelingen hun
liefde toegezongen aan hun 'beminden', op 'en aangename 'voys' ; en hebben
maagden hun ogen opgeslagen om in andermans armen to 'zinken', - zonder
zelfs iets to zingen . 5) En hebben anderen getoeterd en gefloten, omdat ze op
geen andere wijs hun 'lol' - c'est le mot! - konden uiten . s) Ook hebben
') Madvig, als Jespersen - zie Taal en Letteren V, b1 . 345, middenin ; 343, vv . ; 345
voorlaatste perieode, vv . - overdrijven nun weerskanten .
Indien ooit - hier ligt de waarheid, naar wetenschappelike metodegevonden,in'tmidden .
2) Vgl . ook anthropologies : V ire how, in zijn lactate mededelingen .
') Door Kern b . v . ; zie Taal en Letteren II, 355, noot 2 .
I-) Volgens onze taalkundige metodc mogen we zelfs zonder die eventuele gegevens niets
beginnen . Denk maar aan onze nieuwe etiemologieen en de e i s mn de oudere vormen
eerst to kennen, en to verwerkeni s) Zie Taal en Letteren V, blz. 345, midden .
) Vgl. Spencer voor 't tegenwoordige ; zie aid. biz. 346 .

Boekaankondiging.

267

er wel velen altijd maar door tararaboemdieee of zo iets geschreeuwd . En
zeien sommigen alleen als 't hoog .nodig was dat ze geluid gaven, - wat ze
to zeggen hadden, in allergewoonst proza .
Tout comme ehez nous!

I)

't Verleden toch kan alleen juist gekend, als men van 't nu beginnend, eerst
gezien en waargenomen heeft hoe 't nit is, en 't nu leeft .
En dan zoveel mogelik geleidelik terug naar 't vroegere, al gravend, en
verdiepend . En al wat gevonden is en wordt, verklaard . En daarbij mag niet
alleen de vraag wezen
scat is bewaard yebleven,

maar vooral moet nagespoord
wat KAN alleen over zijn!

Hoe wil men toch 't verleden antlers juist beoordeelen?

Proza nu is er al vroeg opgeschreven, ook in Nederland .
Op 't oudste wijzen alleen enkele brokken en brokjes, die bewaard zijn
gebleven.
In d'eigenlandse taal werd recht gesproken, maar we vinden 'et to boek
gesteld in 'en vreemde, niet evenwel zonder dat bier en daar tussen de tekst
in staan de eigenaardige germ a a n s e woorden, - woorden daar 't wel op aan
kwatn : tiepiese rechtstermen b .v., als de Malbergse glossen in de Le:e Salica 2)
nit de VP eeuw al .
't Zclfde vinden we bier en daar in de Lex F r i s o n u m, waarvan 'et
laatste nit 'et end van de Xe eeuw wel dateert .
Ook de ietwat latere friese wetten bevatten oude gedeelten, wel nit de
XIe en Xli e eeuw. 3)
In M .E. handschriften van oorspronkelik latjnse teksten staat to hooi en
to gras boven de woorden de vertaling : dit wijst op mondeling proza van
leraar of leerling .
We hebben 'en paar brokstukken van 'en friese psalmenvertaling nit Groningerland, wel uit de XIe eeuw, over . 4)
') Vgl . ook 't in veel dingen mooie boek van Giesswein, Hauplprobleme des Sprachw . o. a .
bl. 189. [Zie Taal en Lellereus III, 125 .]
2) Vgl. Kern, Die glossen in der Lex Salica and die Sprache der Salische Franken,
1869 . - Hessels and Kern, Lex Salica, Synoptically edited . London, Murray, 1880 .
3 ) Dat er toen in 't fries geschreven is blijkt wel nit de interverbale psalinen-vertaling ;
zie bier wat verder.
In 't angelsaksies al in veel vroeger tijd . - De friese wetten zijn ons bewaard in codices
o. a. nit de XIIIe eenw .
') Dit is in 'en afschrift voor 'en deel nit de Xle, voor 'en ander gedeelte nit de
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Soms werden in teksten, waar boven enkele woorden maar glossen stonden,
langzamerhand alle woorden overgezet . Zo kwamen er hele vertalingen tussen
de regels to staan . Er is ons 'en zeer belangrijke - wel is waar, in fragmenten 1) - bewaard gebleven : de zogenaamde i n t e r l i n i a i r e Oadnederlandee P*almen nit de 1Xe en Xe eenw .
Die glossen werden soms ook overgeschreven op lijsten : bet `lemma' voorop,
en de vertaling er achter ; eerst in de volgorde, waarin ze in de teksten
voorkwamen, later werden de `lemma's' ook naar 't alfabet gerangsehikt ; vaak
ook mengde men die nit verschillende geschriften door elkaar .
Zo ontstonden de g l o s s e n v e r z a m e l i n g e n, van later tijd, van de
XIIIe eeuw en daarna. Van 't belan; van-die voor de studie van 't oudste
nederlands is men evenwel noch lang niet genoeg overtuigd . Verscheidene
glossen van oxide datum zijn daarin toch opgenomen . In sommige komen
er m . i . voor die geschreven moeten wezen in de tijd toen men bier noch
min of meer 't iers-angelsaksies schrifttiepe moet gebruikt hebben . 2)
Met deze glossen van onder en jonger eeuw staan zonder twijfel in verband
de vertalingen van groter of kleiner gedeeltes van de Bijbel, de bewerkingen
van 't Leven van Jezus, vooral ook de stichtlike Litteratuur : Evangelielessen, Sermoenen. 3)
Godsdienstige geschriften toch waren er al heel vroeg in de Nederlanden,
in 1202 wordt al gesproken van
,,Libri . . . Teuthonice scripti de divinis scripturis" 4 ).

XIIe eeuw. De glossen zijn daurin tussen de woorden geschreven . Vgl . van Helten,
Paul-Braune, Beilrdge XVI, 315/6. Juekel, ald . XV, 535. Gallee, Zeitschr. •f D.
Altertum XXXII, 417 .
') Te vinden bij :
Van der Milius, Lingua belgica . . . 1612, biz . 152 . - Lipsii, Opera omnia, 1675,
11, 986-1010 . - Van der H a g e n , Niederd. Psalmen acs der Karolinger Zeit, 1812. Halbertsma, Ifulde aan G. Japiz II, 264, vv. (vgl . Overc'js. Alm . 1838) . - to W inkel,
Haupt's Zeitachr. XIII, 335 vv. - Huet, Bibi. de i'Lcole des Charles, dl. XLVI .
(G a l l e e, Tijdechr . Letterk . III, 274) . - H ey n e, Kleinere Aliniederd. Denkm ., biz. 1-52 . C o s ij n, De oudnederlaudeche Psalmen.
Wie geeft alles bij elkaar in 'en goeie uitgaaf?
s) Over 't oudste schrift hier to land is noch weinig to vinden . - Zie W . Arndt,
Germ . Grundriss I , 261, - 252 . Vgl. ook 't belangrijke artiekel van K a n f f m a n n, Uber Allhochdeulsche Orthographic,
in Germania XXXVI, 243 . 3 ) Zo wordt b .v . in 't Nederdnits Glossarium van Bern 'viaticum' (wat men onder weg
nodig heeft) vertaald met Got* lichame ; 'alpha' heet naar bijbels gebruik 'en got: name ;
in 'en sermoen kan men wel 'en verklaring vinden als deze : 'Israhel' siende Bode,
'Sunamitis', unselege. - [Vg] . soortgelgke in de Limb . Serm., blz. 310, 487, 535?]
`) Akte van G u i d o , voor 't Bisdom Lui k, bij M i r a e u s, Opera dipl. I, 563, aangehaald
door v . d . B e r g h , Nieuwe werken MU. Ned. Letlerk. 1852, VII, (1), 120.
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We kennen dan ook 'en Proza-bijbel, 'en Souter, de Ercangelien metten
Fpistelen, Leven8 van rezu8, enz., enz . 1 ) ; maar die zullen, blijkens de handscbriften van later dateren . Is daaronder echter geen oitds?
Niets toch is minder - op de glossen na, - onderzocht als 't middelnederlands proza .
Zo goed als alles blijft hier ttoch to doen . En toch - dit is me al gebleken bij enkele nasporingen - niet alleen is de studie hiervan hoogst
nodig ; die zal ook veel nienws leveren ; veel vooral dat 'en omkeer zal brengen,
en moeten brengen in de iedeeen, die noch vrij algemeen zijn over middeleeuwse
taal, en middeleenwse litteratuur .
Ook daarom niet 'et minst is de uitgave van deze in 't limburgs-nederlands
van de XIVe eeuw geschreven Sermoenen 'en goed werk . Deze kolleksie is
bovendien noch interessant, omdat in sommige gedeelten zich 'K tt n s t', middeleenwse vrome Kunst - zich uit . 2 )
(JYordt vervolgd.)

B. H .

CORNELIS HONIGU .
1845-189.6 .

Het is proper werk, maar werk van minder gehalte . Het munt evenmin
nit door rijkdom en stontheid van vinding als door buitengewone hoedanigheden van vorm . Den polsslag van het ]even, den gloed der passie wordt
men er nergens of bijna nergens in gewaar . Klankekspressie bezitten zijn
verzen nooit, en een zelfgevonden, nieuw beeld, treft men in geen twee van
zijn stukken .
Een vruchtbaar dichter was Honigh ook niet .
Al wat wij van hem bezitten is dat tweetal bundeltjes, Mijn Lente, liederen, 1871, en Geen Zomer, 1880 of 1881 ; en verder eenige reisschetsen,
eenige vertalingen uit de Noorsehe talen, eit werkjes voor schoolgebruik .
In enkele, zeer enkele stukken overtrof hij zich zelf . Zeer gemakkelijk zijn
die, in zijn beide bundels, aan to duiden : de dichter schreef ze blijkbaar nit
onweerstaanbaren aandraug van zjn gemoed, het levee zelf gaf ze hem in,'t zijn jnich- of smartkreten van een weinig hartstochtelgke natuur, maar zij
zijn echt en onvervalscht, en daarom kun8t
Met echte oorspronkelijkheid hebben wij (in 't algemeen) hier niet to doen .
Vooral in zijn ghazelen komt (lit nit . Deze zijn maakwerk, zonder eenige
zielsverhefhng, als 't ware geschreven, omdat de dichter het interessant vond,
') Vgl . ook t e W i n k e l , Letterkunde I , 544, vv. - P e t i t, JAN. Bibliogr., blz. 199,
vv. - Verdam, Jfndl. WA, Alfab. last van Verkoitingen .
a) Zie 'en staaltje in Teal en Letteren V, blz . 317/8 .
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„ook dAt genre aan to durven ." Bleeke navolgingen zjn bet, en zelfs als
ghazelen vaak geheel mislukt .
Intusschen houd ik bet er voor, dat Honigh, grootendeels door de schuld
van azijn tijd" en de in dien tijd algemeen nog heerschende ideeen, nooit zjn
ware seine ontdekt heeft.
Ontdekt toch wel, misschien - maar dan zeker zonder er zelf een volkomen juist besef van to hebben .
Ik geloof, dat Honigh heel wat hooger zon staan, hadde hij de volkspoezie
meer bestudeerd en zich meer van haar eigenaardigheien doordrongen .
Er zat in hem een volkspoeet, een populair lyrikus .
De deftigheid en de dichterlijke taal hebben dien volkspoeet versmacht.
Kent g°g Jan IVillemsen?
En telkens bij in den volkstoon poogt to zingen, gaat bet hem beter af,
wordt hot eckter, wordt bet meer knnst.
Zie b. v . zijn ,Ond-Nederlandsche Liederen!"
Lit : POL DE MONT, De Toekomnst. N°. 3, 1896 .

DE

OUDE ALGEMENE STIJL.

Es ist eben unmoglich, in einer kunstlich erlernten Sprache jene Harmonie
der Form and des Inhaltes, and der einzelnen Bestandtheile des formellen
Ausdruckes unter einander - vollig zu erreichen, welche selbst im Gebranche
der lebendigen Muttersprache stets nur dem ganz naiven Volksmnnde oder
dem unfehlbaren ktinstlerischeii Gefiihl grosser Schriftsteller gelingen will .
Die gclehrteste Kenntniss hilft hier nicht immer aus ; ja sie dient wohl gar
nur zur Verschlimmerung schwankender Unsicherheit ; and so konnte, in einem
gewissen Sinne, Lucian ganz mit Recht behaupten, dass Handler and Bramer
des Griechischen kundiger seien als die grammatisch gebildeten Rhetoren . Da
man mit grosser Muhe sich eine Menge uralter Worter eingelernt hatte, so
wollte man dieses Schatzes nun auch froh werden . Manche versuchten ganz
in solche veraltete Gewander sich zu kleiden, and passten sich and andern
auf, um sofort, bei jedem Worte, dessen classische Herkunft verdiichtig erschien, mit einem „Wo steht's?" hervorzuspringen . So maehten sich einige
eine Sprache znrecht, die kein Mensch ausser den gelehrten Confratres verstand. In starkerem oder gelinderem Maasse findeii sich bei alien Autoren
dieser Zeit, neben der besten Prosa attischen Geprages, viele sehr disharmonische Ausdrucke der spateren Vulgarsprache, dazu eine Anzahl allzu frei
gebildeter, selbsterfundener Weiterbildungen and kuhner Zusammensetznngen,
zu denen die griechische Sprache sich so willig herleiht ; manche W6rter aus
dem Vorrath der unattischen Dialecte (verzuglich des iouischen) ; einzelne ganz
archaische Glossen ; schliesslich, and nicht am Wenigsten, viele fair die Prose.
sehr ungehorige Ausdrucke der p o e t i s c h e n Sprache. Man fahlt sich bis-
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weilen erinnert an einzelne Wiinde gewisser romischer Villen, an denen der
Hintergrund einer rohen Cementmasse

zahlreiche eingemauerte antike Bruck-

stiicke der verschiedensten Zeiten, der verschiedensten

Stilarten . des verschie-

densten Werthes zu dem seltsamsten Quodlibet vereinigt .
Ist in dieser unorganischen Mischung der Einfluss theils der tiiglich vernommenen Umgangssprache, theils einer verwirrenden Mannichfaltigkeit der
Studien leicht zu erkennen, so scheint doch der Hauptgrund fur dieses allzu
bunte Colorit der Sprache mit einer wesentlichen Eigenthnmlichkeit der Rhetorik jener Zeit noch genauer zusammenzuhiiiigen . Diese Rhetorik lasst in der
That zuweilen errathen, dass sie ihren Ehrgeiz so weit trieb, nach einer
A l l e i n h e r r s c h a f t i m Gebiete der redenden Kiinste zu streben.

Sie hatte

nicht iibel Lust, sich selbst als die redende Kunst an sich auszurufen, and
die P o e s i e, ihre altere Schwester, ganzlich zu verdrangen . Die seit Hadrian
wieder schuehtern aufgelebte griechische Dichtung fuhrte daher ein sehr obscures Leben im Schatten

der grossmachtigen Rhetorik, die ihr alles Licht

der Rnhmessonne vorweg nahm .

Wir horen, dass die Zeit der Dichtung in

gebundener Rede iiberhaupt abhold war ; wo die Rhetoren einmal auf Dichter
zn reden kommen, geschieht es meist mit dem Ansdrucke offener Verachtung
oder eines hohnischen Wohlwollens . Zwar waren manche Sophisten selber
such als Dichter thatig : aber these poetischen Versuche mogen kaum etwas
anderes als Vorstudien oder gelegentliche Beiwerke zur Rhetorik gewesen sein .
So studirte man ja such, zum Zwecke der Vorbereitung auf den Rhetorenberuf,
die Meisterwerke alter Dichtung, vornehmlich die Tragodie,
Erhabenheit and den grossen Klang der Rede abzulernen suchte.

der man die
Man hatte

aber um so mehr Grund, die antiken Dichter mit genauerem Fleisse, als znr
Entlehnung einiger poetischer Blumen erforderlich war, zu studiren, da ganz
ernstlich die Absicht bestand, die Poesie in das Gebiet der Rhetorik hiniiber
zu ziehen .

Man mnsste ja, um der Wirkung der Poesie gleichzukommen,

sich zmuichst ihrer Mittel

bemachtigen ; and so machte man rich eine eigne

,,poetische Prosa" zurecht ; jenes wunderliche Wesen, welches wie der Vogel
Strauss mit dem herrlicbsten

Gefieder doch nur laufen

and stolpern mid

flattern kann, ohne die schwerfallige Gestalt je in freiem Fluge aufschwingend
zu erheben . Man kennt die Misstiinde des Missbrauchs poetischer Mittel in
der Prosa : die Ueppigkeit des, in billigem, unachtem Flitter, mit geschminkten
Wangen sich spreizenden „s c h o n e n S t i l s", and Hand in Hand damit die
ganzliche Abdorrung der gewohnlichen Hausprosa ; die aus der Gewohnheit
des gesteigerten Ausdrueks nothwendig erfolgende Phrasenhaftigkeit der ganzen
Litteratur ; die erschrecklich schnelle Abnutzung des massenhaft verbrauchten
poetischen Gutes, welches, nicht als Wurze sondern als Speise verwendet,
fiir ein zarteres Gefuhl sehr bald, nach knrzem Reize, big zum Ekel abstossend wirkt ; das hierdurch wiederum veranlasste Wettbemuhen der Schriftsteller um immer andere and friscbe Reizmittel, die endlich nur noch in dem
ganz Verdrehten and Sinnlosen gefunden werden konnen ; die vollige Abstump-
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fung des also fiberreizten stilistisehen Gefiihls, welehes schliesslirh webl gar
einem so unleidlich gezierten Phrasendreher wie Aelian als besondere Eigenthfimlichkeit die E i n f a c h h e i t der Schreibart nachriihme11 kann . Man braucht
nun freilich gegenwartig, uin these Zerrfittung der Prosa durch die Poesie
recht widerwfirtig War zu erkennen, iiberhaupt nicht auf irgend welches Alterthum, geschweige dean bis zu den griechischen Sophisten znrfickzugehen .
Aber in der That wird man bei der Lectfire der rhetorischen Manieristen
jener Zeit alle hier angedeuteten Uebelstande stark empfinden . Immerhin rind
dieses bei ihnen Auswfichse einer libel geleiteten allzu kfinstlichen Kunst ; es
fehlt ihnen das libehst moderne Ingrediens der, zu aller Abgeschmaektheit
noclr hinzutretenden schonen Naclrliissigkeit, welche den ganz and gar unverkfinstelten, urwfichsigen Ergiissen unserer litterarischen Naturburschen and
feuilletonistischen Schnellfinger so herrlich Ifisst .
ERWIN RHODE,

Der Griechische Roman and seine Vorlliafer .

KLEINE IIEE-DELINGEN OVER BOEKWERKEN .

Een brosjure die zeker de aandacht
zal trekken van reel onderwijzcrs en
schoolnutorietciten, verseheen in 't begin
van Julie, onder de tictel :
Po .ilie van de Oader,eijaers in Xederland en in 't Builenland, door J . W .
GER11ARD .

Twee zaken worden door de schrijvcr
m . i . onwederlegbaar aangetoond :
1". Dat de bezoldi-ing van onze ondcrwijzers onvoldoende is .
2°. Dat de wijze waarop hoofden van
scholen worden benoemd, niet deugt.
Seat het eerste punt betieft : Zo ongeveer nergens in heel Earopa worden de
onderwijzers slechter bezoldigd dan in
Nederland .
Wel verlangt men hier tot opvocders
van onze jcugd ontwikkelde mensen,
maar men verlangt oak dat die ontwikkelde mensen net han fanrielie zullen
leven van (gemiddeld) nog Been f 720 .per jaar! Een ran beide : Of men stelt do onder-

wijzer veel lager dan men zegt en durft
zeggen ; bf men handelt onvernntwoordelik on in de hoogste mate afkeurenswaardiR, door aan personen van wier
toewijding zoveel afhangt, een jaarwedde
to -,even die hun veelal niet vrijwaart
tegen gebrek .
En nu hot tweede punt . Terecht komt
de beer G . op tegen het hijna uitshritend
teoretiese vergelijkend onderzock dat aan
de benoemiug tot hoofd voorafgaatMen
kan aanuemcn, dat wie de houfdakte behaald heeft, gcnoeg van rekenen en
nederlandse taal en wat dies meer zij,
afweet . Waar men m . i . uitslaitend naar
to vragen heeft, dat is naar de praktijk,
naar karakter, naar beschaving.
Waar de heer G . bet over boofden
hceft, is hij dikwcls bitter . En naar
ik geloof onhillik . Dat is jammer. Maar
't necmt nict weg dat z'n brosjure zoveel met sijfers sangetoonde waarhedcn
geeft, dat de lezing aan ieder die in 't
onderwijs en dus in de onderwijzers
helangstelt, dringend moet worden sanbevolen .
It. A . K .

MAEGH DEBURGHS I)YCKOFFER .
(VON1)EL .)

In Mei 1631 viel Maagdenburg . De Koniug van Zwedeu kon haar
niet tijdig genoeg to hulp komeu . Doch waar hij de leveude niet kon
behouden, bracht hij zijn hulde aan de doode . Hij wreekte haar val
in de vlakte van Breiteufeld . De gloriekraus, die de Koniug zich in
dien roemrijken slag om de slapen vlocht, wijdde hij als een grafkrnns
aan het inaagdelijk lijk . Onder het wijd gewelf van Saksens hemel hield
hij zijn altaardieust : de wolken van kruitdaulp wares de kriugels der
heilige rook ; de regimenten dooden van 't Keizerlijk leger de offers,
geslacht voor den Hoog-dienst .
ZGd zag Vondel het . En 't aldus ziende, gaf hij dien allegorisehen
naam aan den lyrisehen zang, als titel : 3laegkdelurghs Lcko/fer outsteeckeu
up het hoogh autaer, Laj LeJpzigh, door den onverwin.nelyken kuniogkljkei,
held, Gustae ' Adolf, arm der Dugtsche VrJIce8d.

Op den titel volgt een motto uit Virgilius' Aeneas . Dit motto geldt
den Koning . Dit aanilalen van Virgilius was bij Vondel een soort van
wijding, van doop . Ilicr of d .1lr, moest er een naklank in komen nit
de oudheid, liefst uit Virgilius . Dat is strijk en zet zoo . Daar k()n
hij nit buitcu .
Dan volgt er eeu sonnet : Aen den Koniug, dat van 's dichters diepen
eerbied voor de gaven van verstand en hart des Konings getuigt . En
daarop het gedicht zelf, van dezen inhoud :
..Zing, Muze, zing! Hoezeer kan Tilly getuigen van het stadi",,
"/wisselen van 't Lot! Nu hij in overmoed onschuldig bloed vergiet, ,/
"/zendt God in Zwedens Koniug hem eeu Gerechtigen Wreker toe!"
Vondel was iemaud, die al heel slecht tegen onrecht kon . Als hem
't eeu of ander niet aanstond, maakte hij van zijn hart geen lnoordkuil .
Maar evenals bij velen van ziju tijd- en dichtgenooten, komt ook bij
hem de opvatting voor, dat het goede dat er gebeurt, tot 's mensehen
bemoediging dient, maar 't kwaad dat er geschiedt, door den Hemel
den mensch wordt toegescbikt als een noodwendige straf, om ons in
ouzen overmoed weer klein to makeu van hart, - om ons en auderen
vt
13
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to leeren, hoe "kleene staat" en nedrig-zijn het wijste is, omdat degeeu ,
die heden door 't Rad der Fortuin in top wordt gehaald, en hoog
wordt van hart , - (zoo i8 nu de mensch !) - bij 't went'len op morgen ,
zoo veel to meer de diepte van zijn val zal gevoelen ; - en hoe wij , al woelen en strijdeni daar om oiis heen de elementen der meuschelijke
driften, al wisselen Opstaud en Val, - hoe w ij .i n al dat Oiibegrijplijke
dat de Hemel - (hoe is het mogelijk somsl) voor onze oogen of laat
speleii, - geduldig moeteu berusten, en 't dankbaar als luring inoeten
aauvaarden ; oiu : in liet aanschouwen van 't jagen en zoeken der volken,
gedreven door 't IJzeren Lot, - (lie kracht to putten, waardoor we
sterk kunuen blijven, zoo 't Noodlot ook (')us met zware heproeviugen treft .
1)eze sombere filosofie, in woeste eeuwen, tot zelfbehoud, door de
Stoa gepredikt, werd thans ook weer gevoed door het verschrikkelijke
der tijden . Hier de zware, inspannende, met afwisselend geluk gevoerde, ons nog weinig in ziju ganscheu omvang bekende 80-jarige
oorlog ; in Fraukrijk de herhaalde wisselingen der partijen en binnenlandsche slagen ; in Duitschland, ]let worstelperk der Europeesche rassen,
liet ontzetteiidste : de 30-jarige oorlog. En wie als IPijsgeer dit rustig
mocht aanzieu als .Eeuwige \Vil van het Noodlot, - als MYlensch, vooral
als hij Dichter was, - (want Natuur gaat boven de Leer!) - haakte
het hart als het hijgende hert naar de Vrede, de Liefde onder de
menschen .
Voor Voudel althans bleef deze Wijsbegeerte eeu onvoldoend surrogaat
voor Hooger aspiratieu . Bij hem bleef God niet meer alleeii de Ondoorgroudelijke Bestuurder van 't menschlijk leven ; bij hem werd Hij ook
de Vader aan wien de wereldwarse, van strijd vermoeide, door rampen
beproefde, om troost en lafenis kon vragen ; - meer : de Vader, die reeds
Troost en Verlossing aan zijn kindren van ouds beloofd, en to zijner
tijd gegeven had ; - zijn Woord, als Onderpand, voor 't Burgerschap
van 't heele Tienschdom in ZU ?a Koninkrijk der Vrede . - Vele omstandigheden dreven deu dichter allengs in deze richting zijn toevlucht
to zoekeu ; de Kerk, die hem de poort word tot het Groote Rijk, nam
hem met liefde op : Voudel werd Katholiek . '
In liet stuk, dat hier volgt, spreekt de filosofische tendenz : ~,Wie
hoog staat, zie toe, dat hij niet valle!" Tilly is het illustreerend
exempel . Ziju straf is een eisch van 't Noodlot ; de Koning is de
W rekende Arm . De titel, - allegorisch, - wijst op des dichters
1)

Zie de artikelen van Prof . Dr . Kulff in de Gids .
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poetischen blik ; de strekking, - zooals ik zei, - op den filosofischen
geest van zijn tijd : Tilly's gruweldaad vergolden door ziju eigen val .
Als er jets is, dat deze filosofie rechtvaardigt, dan is bet de machtige
worsteling van 't Duitsche Protestantisme tegen den Ouden Godsdienst om
een hardnekkig geweigerde Rechtsgclijkheid . Het Protestantisme, geweldige opstand van 't individualisine der menschen en volken tegen de
voogdijsehap der middeneeuwsche hierarchie, die ver haar oorspronkelijke
grenzeu to buiten ging, - had zich in den strijd tegen Rome, een
politiek-religieus .Ideaal gebouwd in een Nieuwen Staat, onafhanklijk
van de Kerk ; en daarmee den ouden strijd van den Duitschen Staat tegen
't Pauslijk Gezag een nieuwe en nationaler phase binuengeleid . -- Maar
niet zooals in de ME . had bet ceutrale Duitsche Gezag, in den Keizer
belichaamd, ziju taak als leider der Idee begrepen . Een Karel V bleef
voor den Duitschen geest een vreemdling . Had de Keizer zich aan de
spits der geestelijke beweging geplaatst, dan was bet politieke Duitsche
leven, geschraagd door nationale eenheid en kracht, voor goed gered
geweest. Maar 't heeft zoo niet mogen zijn . In 't schoonste tijdperk
van Duitschlands nationaal geestelijk leven, is 't in ziju vrije ontwikkeling gestuit en geknakt door hem, die als Hoogste Macht bet lot der
natie in handen had . In plaats van een politiek-geestelijk geheel, werd
Duitschlaud staatkuudig verbrokkeld, godsdienstig verdeeld, ten prooi aan
Europeesche belangen en vreemde legers .
Then realiseerde zich de Protestantsehe Idee in de Noordelijke Duitsche
landen . Het nationale vraagstuk werd terroriaal ; in plaats van de groote
vblkseeuheid to bewerken, zou bet Protestautisme die eenheid verdeelen .
De Staten isoleerden zich, naijverig op eigen macht en 't Keizerlijk
gezag negeerend .
En toen de schok der Nieuwe Idee tegen bet Oude Geloof en Gezag
moest komen, zou hij 't eerste worden gevoeld in 's Keizers eigen erfland Boheme . Na de verstikking van 't Protestantisme aldaar en in
's Keizers andere erflauden, zou de uitbarsting en de verplettering volgen
van de geisoleerde, territoriale stendeu in Neder-Sakseu . Ook ditn nog
blijft bet een strijd voor de Idee, als Noordelijke volken zich werpen
in den Duitschen chaos en alle Duitsche Staten meesleuren in een nog
20-jarige melee. Maar kort daarop vervloeit bet groote Priuciep in een
net van and're dan geestelijke, van politieke en egoistische wcefsels en
berekeningen van kanseliers en vorsten .
De 30-jarige oorlog is bet feitlijk getuignis van de machteloosheid
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der worsteling tusschen de groote Ideeeu, die in het toettlnalig Europa
zich to belichamen zochten . Afaar ook de oorlog zelf gaf door zijn beloop, in een reeks van feiten, aan de peiuzende geesten dier filosofische
eeuw een overvloedige stof tot overdenking en ter verwerking ') . Geen
wonder dan ook . Het Noodlot schijnt haar zwarte vlerken over een
groot, krachtig yolk jarenlang uit to spreiden ; en onder dieu vloek,
roemrijke vorsten en helden bij beurten op to roepen tot bovenmeuschlijkee inspanniug en glorierijke bedrijveu, om kort daarop incens hun
kracht to verlammen, en 't resultaat van hun werkeu voor eeuwig nit
to wisschen . Partij op partij staan op, overwittnen en verdwijnen ;
nieuwe inotieven drijven, nieuwe uitzichten lokken en nieuwe leuzen
galmeu ; weer komen er helden en gaau ; wie heden groot is, is morgen
niets ; - totdat het geweld zich moe woedt, het yolk zich afstrijdt
en uitteert en wegsterft ; het slagveld een kerkhof wordt ; gezeten boeren
loerende boeven, schaars verspreid ; steden ontvolken en dorpen verdwijnen
D1n eerst wendt het Fatutn 't gelaat van 't ongelukkige land naar
andere streken .
Dat telkens wisselen van geluk en verlies, in de oorlogen dier tijden,
ligt voornamelijk in de wanverhouding tussehen de militaire kracliten
der partijen, en het doel, dat zij zich voorstelden to kunuen bereiken.
Geen der oorlogvoerende vorsten toch was bij machte zija tegenstander
geheel to verslaan . Daarvoor waren de landen to groot, de legers to
kleiu en to tijdelijk, de operatie-plannen niet ingrijpend genoeg of niet
genoeg omvatteud, de strategische bezwaren to onoverkomelijk . Waar
b .v . aan den Riju of aau den Douau zich de een de heerschappij zocht
to verzeek'ren, werd aan de Oost- of Noordzee door eeu ander eeu nieuwe
strijdmacht gevormd. Eenmaal op inarsch, begon van 't eerste oogenblik of het nutneriek snel to minderen . Voorts was bijna iedere stad
cen sterkte, die den marscli vertraagde . Ook was het belegeringsgeschut
lastig to behandeleu en moeielijk to verplaatsen, zelfs niet altijd aan to
wenden, terwijl een goed verdedigde, welvoorziene vesting in betrekkelijk veel beter conditie verkeerde dan een aativallend leger . Zoo werd
de campagne een uitputtende vestingoorlog ; een zwaar beleg kostte regi1) Vooral blijkt dit nit de vlngschriften en allegorische prenten dier tgden . Wat w;j
lezen nit kranten, werd Men verspreid in prenten en pamfletten . Van alles was men op de
hoogte, hier en elders . Vooral prenten waren in trek : ze waren haast zonder nitzondering
allegorisch, en proven to denkeu . In (lie allegorieen spiegelt zich de politieke kleur, de
levensbeschouwing of. Ook in de painfletten . Over dit alles in een nader artikel l - Het
toenmalig leven tantalisPert onze dorheid I
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menten ; de bezetting der veroverde sterkten eischte weer andere aan
garnizoenen ; en kwam nu na het doortrekken van eenige gewesten, het
aldus verzwakte leger een versche krijgsmacht tegen, dan was het niet
in staat den aanvaller in 't open veld to weerstaan . Het werd nu op
ziju beurt teruggeworpen ; nieuwe belegeringen en veroveringen volgden,
en het thaws ageerend leger werd eveneens bedreigd met een noodlottige
versuippering van krachten . In het laatste tijdperk van den oorlog,
het zweedsch-fransche, van 1634-1648, geeft dan ook de aanblik van
het herhaalde ebben en vloeien van 't Zweedsche, l3eiersclie en Frausche
krijgsgeluk een hopeloos afmattend gevoel . Dan komt eindelijk de Vrede,
maar niet door de kracht van eeu overwinnaar eervol bevochten, neen, als een langzaam ingetreden, ineest passieve toestand van Impotentie .
De Vrede was er, omdat er geen Oorlog meer zijn kon .
Het kan ons allengs duidelijk worden, wat in dit ouoplioudelijk krijgsgewoel het lot moest ziju van land en yolk . De soldaat moest leven 1 ),
eu wat de landman in schuren en kelders bewaarde, of in zijn stallen
en weiden verzorgde, was welkome buit . Gebrek werd er het gevolg
van ; en bij de onzekere oogsteu zaaide de boer niet meer ; de nooddruft
naln toe ; hongersuood en pest woedden afwisselend . Was 't veld kaal
geroofd, dan moest de bewoner der vlekken en opene steden cr aan ; en
wat op verbod, niet met geweld kon worden verkregen, werd door bedrog en list gewonnen .

Doch wel het meest verschrikkelijk was het

lot eeuer stad, tevens vesting, wanneer bet ha .rduekkig verzet der ver') In de ME . stond de legerordening in nauw verband met 'tStaatasysteem . Later, vooral
na de invoering der vuurwapens, en de opkomst van 't voetvolk, ging het nationaal karakter
der legers verloren. Langzamerhand kwam het werfstelsel en de huurdicust. Hiermee kwamen
vele misbruiken . De werving werd voor bepualde sommen aan de oversten uitbestced, en
werd in hunne handen Iucratief, en voor den landsheer schadelijk . De regimenten bleven
onvoltallig. Nooit waren de legers dnurder dan in then tijd . Vooral komt dit sterk nit in den
30 jarig •n oorlog. De vorsten konden de lasten niet dragen. Geweld en bedrog moesten de
inkomsteu brengen . Eerst kwam de tijd der onrechtmatige confiscaties en der muntverslechting. Het crediet werd geschokt en de handel liep spaak. Toen deze middelen waren
uitgeput, sloegen de vorsten een audren weg in, en lieten het onderhond der legers aan den
landzaat (contribatie-stelsel!) Mtaar zwaarder nog dan deze druk woog op zqn schouders het
eigenmachtig vernielend optreden der altijd trekkende, steeds wilder wordende legers . De
vorsten zelf waren machteloos . De veldheeren dikwijls ook . Gustaaf Adolf kon slechts een
jaar de tucht, eerst ingesteld, handhaven . Er waren krijgsartikelen genoeg om de bewoners
to spares . Maur ze na to komeu, was onmogelijk. De tros was to groot. Om een leger
van 30 ii 40,000 man, - grooter waren ze meestal niet, - liep en reed een tros van 3maal
zooveel op ziju minst van wijven, ineiden, jongens, leegloopers en verder gespuis . - (Vgl .
Dr. G . Winter, Gesch . d . Dreizigj . Krieges [Allgem . Gesch . in Einzeldarstell . herausgeg. v. Wilh .
Oncken III, 3, 2e helft, Berlin, 1893] . - Gustav Freytag, Bilder ana der deutschen
Vergangenheit . II, b1z. 18 .) Over het kampementsleven : in een volgend artikel .
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weerders, den veldheer, om zijn ontevreden afgematte soldaten to sussen,
de belofte ontperste, dat na de bestorming, de stad hun tot buit en prijs
zou zijn. Dan was bet met de uitgeputte vesting zoo goed als gedaan .
Dan waren vernietiging van huis en have, de dood in allerlei vormen,
de pijnlijkste kwelling, de kwetsing en scheuring van 't teerste Moreel,
der heiligste banden, to wachten .
Ternauwernood kunnen we one een voorstelling vormen van bet leven
en de zeden van de benden, die op zulk een ongelukkige stad werden
losgelaten . Al bet uitvaagsel van Noord en Zuid, Oost en West, liep
in de Duitsche legers tezarnen . Zij waren staalkaarten van al de volken
in Europa. De Protestantsche lagers mochten bestaan nit elernenten van
Noordelijke volken : Engelselren, Schotten, Nederlanders, Duitschers,
Denen, Zweden en Finnen '), - de Keizerlijke legers telden hoofdzakelijk
Romaansche bestanddeelen : Walen, Spaujaarden, Italianen, - maar ook
Slavische van alle stammen, waaronder de Kozakken (voorrnalige hulptroepen van Polen), en dan de zoozeer gehate en gevreesde Croaten .
leder sprak zijn eigen teal, en ieder droeg in ziju hart zijn haat tegen
den vreemdliug. Menig bloedig gevecht werd in stilte in 't zelfde leger
geleverd s), menige twist ontstak en voedde de wrok in 't sombere hart .
In de legerplaats werden de regimenten gescheiden, met bet oog op de
wederzijdsche gevoelens der natien ; bet kampement der Spanjaards b .v .
lag zoo ver mogelijk van dat der Duitschers 3) .
Het groote doel, waarvoor men de werftrom volgde, waarvoor men
bet leven waagde, was de hoop op buit . De soldij mocht karig, de
betaling onzeker zijn, - de buit beloofde wijn, spel, paarden, vrouwen,
met goud omzoomde gewaden, een vederbos op den hoed, eerr hooger
aanzien bij bet vendel, en kans op promotie . IJdelheid, genotzucht en
eerzucht konden deze neiging tot een gevaarlijke ziekte ontwikkelen .
Eigenbelang kon gaau boven 't belang van de dienst ; bet was gebeurd,
dat een slag verloren ging door een to vroege plundering .
Deze troepen nu, waren, ook in een bevriend land, eerr niet to verdragen plaag van hun omgeving . T)e landsehappen . steden en dorpeu
werden vooreerst op rantsoen gesteld tot de leverantie van hout, stroo,
fourage en levensmiddelen . Op de verschillende wegen, die naar 't versterkte legerkamp voerden, rolden wagens of en aan, en hoorde men
1) De Finnen, - zeggen de vlngschriften diet tijden, - onderscheidden zich door hun
matigheid, orde en werkzaamheid . (Zie o . a. Pamllet 4131 der Kon . Bibl.) Dit is n()g bet
geval . Zie het merkwaardig artikel over Finnen en Russen als militairen, van den Russ .
correspondent der N. R. C. in een Juli-no .
') ibid . blz. 58 .
i) Gust . Freyt. Bilder, II. blz . 79 .
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het geloei en geblaat van 't voortgedreven slachtvee . De meeste dorpen
verdwenen van den aardbodem : het dakstroo eu het houtwerk werd
van de woningen gernkt, om door de soldaten gebruikt to worden tot
het timmeren hunner hutten ; de verbrokkelde kale leemtnuren liet hij
achter . Heel den ointrek werd door de stroopende benden van troepen,
en wijven en jongens nit de legertros 1 ) tot den groud toe verwoest ;
Diets werd ontzien ; kerken werden beroofd, kloosters ontwijd 2) ; Croaten
reden to paard in priesterrok en misornaat ; de musketier ging in damast
en drouk de wijn uit goudeu kelken . Dan rammelde de teerling op
de speelplaats in het legerruim s ) ; twisten ontbrandden ; zwaardeu
schitterden ; joodsche handelaars slopen rond, schatten de kleiuodien en
kochten ze op, en wat met de trominel genomen was, ging met den
beker verloren °) .
Zooals het lot was der streken in de onmiddellijke oingeving eener
legerplaats, zoo werd allengs ook het lot van 't heele Duitsche plattelaud . Ouistreeks 1618 heerschte er onder den boerenstand een betrekkelijke welvaart ; de dorpen in Thiiringen en Frankenland waren talrijker
dan thans . Dieerendeels waren ze versterkt door grachten, heiningen,
steenen of leemen mureu ; ]let kerkhof, bijzouder versterkt 5), was bij wijze
van citadel in tijd van gevaar een toevlucht . Nachtwacliten besehermden
het dorp . De huizen, hoewel van hout of leetn, waren volstrekt niet
arm aan huisraad, of van gemakken verstoken . Booingaarden otnringden
de dorpen . Werkpaarden stonden, veel talrijker dan thans, op de
stallen ; groote kudden schapen en runderen graasden op de steenige
heuvelrijen, of in de vette drassige weiden . Op de korenakkers weidden
de ganzen ; op de mesthoopen hoenders . Eeu rijk gewin gaf de wolhandel ; aan de teelt werd veel zorg besteed . Tarwe, weede, oliezaden,
vlas, wijn en hop voor bier werden er veelvuldig verbouwd . Het huisraad was sierlijker en fraaier bewerkt dan thans . Kunstig uitgesneden
') Zie over flit alles Freytag, Bilder enz. II Das Heer (17-56) ; Soldatenleben and
Sitten (57-87) waarann bier en daar is ontleend . - Verder : Dr . G . Winter, Gesch . enz.
b1z . 266, Brand.uhatting. Repr . van een ets nit Jacques Callot's : Lea misares et malheurea
de la guen •e.
') Klooaterroof. Repr . van een ets nit Jacq. Call. : Lea mi.Pres etc. bj Winter, blz . 304.
't Vee nit de stallen en bijgebonwen de kloosterpoort nitgedreven . De kerk, midden op
't kloosterplein, van haar kostbaarheden beroofd. Missaal, crucifix, kandelaars, liggen veronachtzaamd . Wagens worden volgeladen ; kloosterbroeders gedood ; nonuen outvoerd ; bet
Godshais in gloed .
3) Freyt. Bilder, enz . II, blz. 60 .
) ibid . ; zie ook de reprod . v. e . ets van Hans Ulrich Frank bij Winter, b1z . 611 . ') Verg . de ets in hoot 1 .
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spinrokkens, tafels, stoelen en spinden sierden veler woningen ; fijn aardewerk en drinkgerei vulden de kasten . In haar fraaiste vertrek bewaarde
de boerin haar pronkbedden, feestkleeren en haar kasten vol lijnwaad ;
de schoorsteen bergde worsten en hammen ; de balken bogen boven 't afhangende spek ; baar geld lag in de lakast of school verborgen in diepbegraven gotten en ketels . De markt was goed, de inkoop niet groot.
De boer had weinig behoeften, buiten gereedschap en opschik ; de
vrouwen sponnen en weefden zelf ; de ambachtsman gin ; den boer op ;
de dagelijksche behoeften gaven de stal en de schuur ') .
Van (lit alles bleef niets over . De boer in bet hart van 't land,
b .v . in '1'huringen, - hier liep, langs de bergen, de handelsweg van
de Elbe naar 't Main-, Rijn- en Donaudal, en langs de Werra de
Keizerlijke heerweg, die 't Noorden met 't Zuiden verbond, - hoorde
in 1628, 's zondags, in de herberg, eerst 't gerucht van verwijderd
krijgsgewoel in Boheme ergens ; dan kwamen er vluchtelingen voor zijn
deur ; daarop kwam een oproep van zijn landsvorst oin geld of koren op
to brengen als buitengewone oorlogsbelasting voor 't werven van troepen
tot zijn verweer ; dan kwam de tijd der muntverslechting 2), waardoor
de markt werd bedorven, do handel verslapt&, de duurte intrad door de
mindere waarde van 't geld ; dan namen de diefstallen en inbraken toe,
en maakten landloopers de wegen onveilig . Daar trok het leger van
ziju vorst zclf op, zijn huis voorbij, en eischte inkwartiering, en nam
ongemerkt zijn hammen en hoenders weg . En was dit afgetrokken,
dan zond de landsvorst hem tot verdere beveiliging de landmilitie op 't
dak, ecn soort politie, Diet minder veeleischend dan de dieven en
schooiers, die ze moest afweren .
Dan - kwam de doortocht der vreemde troepen . Door bloed en roof
verwilderd krijgsvolk zette zich om ziju tafel, strekte zich op ziju bed,
vorderde 't beste nit kelders en kasteu, mishaudelde hem en de zijnen,
eischte rijke geschenken, en sloeg stuk eu plunderde leeg, waar maar
to slaan en to plunderen viel 3) . Dit ging zoo niet wins, maar 't volgende jaar weer, en jaren door . Elk jaar werd erger dan 't vorige.
Zette zich liet lever in de nabijheid neer, dan volgden zelfs de contribution
en requisition dag aan dag . W'aren de kelders zonder zuivel, de kisten
en kasten zonder vleesch en brood, de schuren zonder koren, - dan
') Gust . Freyt. Bilder enz . Die D6rfer and ihre Geistlichen, 11, b1z . 88 veg .
') Gust . Freyt . Bilder enz. Die Kipper nod Wipper etc ., II, b1z . 130 vgg . Zie ook bij
Winter (blz . 609) de spotprent over de mnntvervalsching met verklarende tekst .
3 ) Uitplundering van een huis . Marteling der bewoners . Repr . v . e. ets van Callot in
Lee miseres etc . bij Winter, blz . 292 . Zie ook de etsen van Franck : ibid . blz. 524, 525.
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wist de onmeedoogende soldaat als een speurhond het diep-verstoken geld
op to graven . En wee, zoo hij hot niet vond! Want waar de boer
den krijgsman to slim was geweest, daar werd de krijgsmni den boer to
uitgeslepen in 't kwellen van lijf en leden') . De martelingen, die dan
de boer moest uitstaan, zijn niet to beschrijven . Ook zwijgen wij van
]let lot zijner vrouw en dochters . Dat was zulk eeti gewoonte geworden,
dat een uitzondering bevreemding verwekte . Soms werden de meisjes,
of ook zijn zootttje, uit 't huis gesleurd of mee naar 't leger getroond,
om daar een plants in den tros in to nemen . Dit gold dan de woning
en ]let gezin! War wat werd er van het bedrijf? Als de paarden van
voor dell ploeg, de kudden uit de wei gehaald werden, was de bewerking
van den akker oumogelijk geworden ; vooral din des to meer, als de knechten
en boden, de slagen der krijgslieden moede, met vork en vlegel zich bij
den troop aansloten, om door 't aanwijzen guest, en 't meerooven baat
to vinden voor jaren van schade en schande .
Ontzettend werkte de druk der tijdeu op de gemoederen . Een angstige
vrees held de harten bevaugen . Hot klagen hield op ; men schuwde
zich zelf evenzeer als anderen . Het bijgeloof nam toe . ledereen zag
voorteekens : geesten, sterren, kruisen, wat al niet . Ook de familieband
loste zich op . Gevluchte leden van 't zelfde huis raakten verspreid en
verloren ; sterk-gejaagde, gedunde dorpsbevolkingen schuilden als wilden
in holen en moerassen ; wie behoedzaam zijn woning weer opzocht, wachtte
zich wel voor haar opbouw ; 't veiligste huis was het daklooze ; welkom
waren de zwart geblakerde balken, uitstekende buiten de verbrokkelde muren,
als schoone beloften van zoete rust, alleen in uiterste armoe to vinden ;
en hij, die niets vond om to slapen, niets vond oin to zaaien, ging
zelf uit op roof, en verbroederde zich met de roovende beuden, die
stroopend door 't land, de afgelegeuste streken plunderden, waar nog
geen legers waren geweest .
Reeds ten tijde van Gustaaf Adolf waren gausche streken verlaten ; en
waar een tiental jaren geleden, in 't bloeiende dorp, 't gezang der jeugd
had weerklonken, - daar slopen om de puiuhoopen de dieren des wouds,
of strompelde eeuzaam, starend op de verweerde steenen, een afgeleefde
hes, de eeuig overgeblevene van wie weet hoeveel zonen en kleinkind'reu .
') Zie de ets in vorige noot . Er waren veel soorten van kwellingen, met eigenaardige benamingen, meest in argot, soms nationaal, maar altijd - nit harde ironie - sterk fignurlijk. Ook waren er „trappen" van martelingen . Ze zijn haast niet to lezen . De acme
kinderen moesten er veelal ubk aan gelooven . Benauwde kreten nit gesloten ovens b.v.
moesten 't ouderhart verteedereu . Soms was er niets to geven . Dan werden de kleeren van
't Iqf gereten en die de kerels aungeboden . De soldaat voelde niets . 't Was handwerk 1 En
bij kende de slinime streken (! 1) zoo 't heette .
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Een paar jaren later (1635-'36) woedde in de krachtclooze lichamen
de pest, zooals ze nooit to voren had gewoed . Heele legers versmolten ;
de bevolking dunde tot op de helft . Van vele dorpen in Frankenland
en Thuringen bleven slechts enkelen over . Eli toes moest de oorlog
nog tien voile jaren duren.
Maar ook het oorlogvoeren werd zwakker . De legers werden minder
groot, de operation onbeduidender door gebrek aan proviand en aan paarden ;
maar toch werd 't weinigje leven, dat zich nog verwaardigde 't hoofd
op to steken, onbarmhartig door 't verterende krijgsvuur vernietigd
(1635-'41) . Daarop heerschte de apathie . De bescheiden zelfs, nit lien tijd
houden op ; men boekt niet meer wat er gebeurt, het vruchteloos klagett
verveelt, en men zwijgt . Zoo hier en daar luiden vage berichten van
menschen en honden, die van dezelfde lijken eten, of wel van opgevangen en geslachte kinderen . - Nog 66nmaal, als de oorlog geeiudigd
is, wordt het overgebleven volk tot vertwijfliitg gebracht, om de onderhoudskosten en de soldij der troepen to kwijtett . Dan eerst vervloeien
de dreigende benden en gaau verloren onder de bevolkiug .
De sterkste steden waren er 't beste aan toe . Dt r nog hestond de
kans, den vijand of to houden . Opeude men de poorten voor den doortrekkenden vriend, dan werden wel hooge contribution geheven en drukte
op do burgers de last der inkwartiering ; - ook moest bij 't doortrekken
vats den vijand, - (zoo men maar tijdig de poorten opende,) wel
elke plundering, elk zoogenaamd ~,oorlogsrecht" afgekocht worden, en
was men blij, zoo de vijand, zich tevreden toonend met de hooge geldsomtneu, die nauwelijks opgebracht konden worden, de bosschen niet
velde, de boekerijen niet stookte, de klokken en orgels en beelden en
kerksieraden niet afnam'), - men had uochtans in geett geval noch
plundering, noch moord of vrouwckracht to vreezen . Haar wee, als
de vesting niet vermocht to volharden tegenover den veldheer, die den
moed zijner vertwijfelende soldaten wist op to houden met belofte van
plundering . Welk een lot wachtte haar bij de bestorming 1 Onze eigen
geschiedboekeu gewagen van Antwerpen, Maastricht en Oudewater .
Duitschland wijst op Maagdenburg 1 En 't is over de omstandigheden,
die haar val hebben voorbereid, dat wij tot recht verstand van Vondels
tekst een korte toelichting geven s) .
') Gust . Freyt. Bilder enz. Die Stiidte, biz . 170 vgg.
') Bronnen : Dr. Georg Winter . Gesch . enz. - Charveriat, Hist . de la Guerre de trente
ans, (1618-'48) Tome II, Parijs, 1878 . Het beste over den 30-jarigen oorlog is tot heden
het r.itvoerige werk van Anton Gindely . (Verg. de bronnenopgaaf bij Winter .) Zie ook :
Das Wissen der Gegenwart, Band v.
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Den 4den Juli 1630 landde de Koniug van Zweaen met een klein,
doch weluitgerust en goed gedisciplineerd leger aan de Pommersche kust,
bezette Riigen, Usedorn en Wollin, verjoeg de Keizerlijken, trok naar
Stettin, noodzaakte den Hertog van Pommeren, die ongaarne zijn neutraal standpunt verliet, tot een bondgenootschap ; versterkte zich uit
Zweden ; ageerde eerst, doch vruchteloos, tegen den Keizerlijken veldheer Torquato Conti, die inderhaast de over Noord-Duitschland verspreide garnizoenen in het kamp van Garz had samengetrokken ; richtte daarna, om zijn operatie-basis naar het Westen uit to breiden,
zijn troepen uaar het Meek lenburgsche, waar hij op Rostock stuitte ; greep onverhoeds de Keizerlijken aan in een nachtelijken overval, verstrooide hun leger, zuiverde Pommeren van den vijand - uitgezorrderd
Greifswald en Colberg, welker bezetti» gen weerstonden, - en inaakte,
zich meester ziende van een sterke stelling aan de Oderrnonden, zijrr
toebereidselen tot een campagne in het hart van Duitschland .
Tot dat doel zocht hij eerst de voornaamste Protestantsche rijksvorsten
tot een bondgenootschap over to halen . De twee machtigsten : de keurvorsten van Brandenburg en Saksen weigerden, ook nog toen Frankrijk den
Koniug met aanzienlijke geldsommen to hulp kwarn . bfaar toen Tilly ,
als generalissimus van alle Keizerlijke troepen aangesteld, in zijn optreden
tegen den Koning zich niet orn Brandenburg bekomrnerde, rukte ook
Gustaaf Adolf het markgraafschap binnen . Noclrtans, to zwak om Tilly
to bedreigen, die Maagdenburg aantastte, besloot hij den veldheer of to
leiden, deed een stouten tocht langs de Oder-oevers, liet Txandsberg en
Kiistrin ongemoeid, en bereikte Frankfort, dat ondanks de sterke Keizerlijke bezettirrg van 8000 man, den volgenden dag moest vallen in een
algemeenen storm . De helft van de bezettirrg ontkwam ; groot was de
buit aan geschut, ammunitie en proviand . Daarna vielen ook Landsberg en Crossen . Colberg en Greifswald hadden reeds gecapituleerd .
Inderdaad was Tilly van Maagdenburg toegesneld, om Frankfort to
redden . Doch halverwege, - to Jiiterbock, - vernam hij haar val,
eu keerde terug om 't beleg van Maagdenburg to hervatten . Zich sterk
genoeg achteude, den Koning in het open veld of to wachten, wist hij
zijn leger niet in staat, het Koninklijk leger achter Frankforts muren
met succes aan to tasten .
Inmiddels had Gustaaf Adolf aanzienlijke versterkingen ontvangen en
besloot nu, Maagdenburg to hulp to komen . Op die marschroute echter
vroeg hij den keurvorst van Brandenburg den tijdelijken afstand van
Kiistrin en Spandau . De eerste vesting werd hem toegestaan ; Spandau,
in de onmiddellijke nabijheid van de hoofdstad, werd hem geweigerd .
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Eerst na lange ouderhandelingen, waartoe de Koning in persoon to
Berlijn kwam, werd een schikking getroffen . Nu wilde hij, om naar
den karat van Saksen gedekt to zijn, van Johan George het tijdelijk
bezit van de brug to Dessau, die de heirweg naar 't Zuiden bestreek .
Maar de Saksische keurvorst weigerde. Te midden van deze onderhandelingen, - de Koning beyond zich to Potsdam, - vernam hij het lot
van Maagdenburg.
Maagdenburg was destijds, hoewel het niet meer dan hoogsteiis 40,000
inwoners telde, de rijkste en machtigste stad van Midden-Duitschland .
Haar stichting dagteekent van voor Karel den Groote ; Otto I verhief
het stift aldaar tot een aartsbisdom . De aartsbisschop was sedert 1476
een Saksisch of Brandenburgsch vorst . Later, bij de Westfaalsche vrede,
is 't aartsbisdom geseculariseerd tot een hertogdom, en tot vergoeding
voor 't verlies van Pommereu bij Brandenburg gevoegd. In de dagen
der Hervorming werd de bevolking Protestantsch ; 't geestelijk gebied
kwain onder het gezag van een wereldlijk ~,administrateur" ; omstreeks
den tijd, waarvan wij sprekeu, was dit Christiaau Willem van Brandenburg . In 1629 had de stad Wallenstein weerstaau, die er het restitutieedict ten uitvoer moest leggen ; in Nov . 1630 zond Tilly Pappeuheim
er heeu, voorloopig met weinig macht 1 ) . l)aarentegen had de Koning
van Zweden er kort to voren den bekwamen en moedigen krijgsoverste
Falkenberg heen gezonden, oin er het verwachte beleg to leiden, aangezien de administrateur hoegenaamd geen taleuten, noch als regeerder,
noch als soldaat bezat. Ook outbrak bet hem aan de noodige middelen
om den Zweed to steunen, die met zijn 3000 man, - een veel to geringe macht voor Maagdenburgs uitgebreide vestingwerkeu, - deed wat
hij doen kon, en bij de gedwongen werkeloosheid van Pappenheim, zich
met alien ijver versterkte . Doch in bet laatst van Maart namen de
zakeu een anderen keer. Tilly kwam zelf nit Mecklenburg, om de
leiding van 't beleg op zich to nemen . Hij had gezien dat het niet
aanging, tegelijkertijd den Koning van Zweden to slaan en Maagdenburg
to nemen, en daarvoor zijn krachten to verdeelen . Daarna had hij eerst
bet eene beproefd, en toen hij daariu niet slaagde, wilde hij, om toch
lets to doen, 't beleg van de vesting dobrzetten .
Tilly sloot de stad in met 26,000 man en 80 stukken geschut ;

1) Eerst slechts 2000, daarop 10,000, later weer 3 it 4000 wan, al naar Tilly, op expeditie naar Mecklenburg, ze kon wissen . (G . Droysen, Gustaf Adolf, t. IT, p. 312 vgg.
bij CharvMat II, p . 81 .)
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6000 man plaatste hij aan de brag van Dessau ter bewaking 1 ) van den
grooten weg . Ziju hoofdkwartier vestigde hij to Mockern, ten 0 . van
Maagdenburg. Den 4'1ea April verkende hij het terrein, plaatste generaal
Wolf van Mansfeld aan den linker oever der Elbe, Pappenheim aan den
rechter, en verjoeg achtereenvolgens de verdedigers nit hun buiteuwerken . Van dit oogenblik of moest Falkenberg de voorsteden prijs
geven, en zich tot de verdediging van de vesting zelf bepalen . Hij verbraudde daarom en verwoestte Sudenburg ten Z . der stad, en Neustadt
ton N . llierbij werden 2000 woningen een proof der vlammen, en
vonden zich 10,000 menschen zonder dak .
Oiiderwijl werden in de stad de gemoederen verdeeld . De administrateur was niet bemind ; de Vroedschap, die partij voor hem koos, kreeg
veel to stellen met oproerige burgers . Een andere partij wilde zich aan
den Keizer onderwerpen ; men hield met Tilly verstandhouding, en
onderrichtte hem van alles wat er binuen voorviel . Daardoor kreeg Tilly
moed, en hoopte de stad bij verdrag to winnen . Zoo kon hij ziju
troepen sparer, om na de overgave der stad zich tegen den Koning to
kunnen wenden . Wetende, dat zijn tegenstauder bezig was met Saksen
en Brandenburg op zijn zijde to krijgen, wilde hij zijn voorwaarden zoo
matig mogelijk stellen . Zelfs bood hij de stad vrije godsdienstoefening
aan naar 't Augsburger verdrag .
De verdedigers evenwel draalden met huts autwoord . De Koning zond
aauhoudeud beloften van zijn aaustaande komst, en daarbij hoop op den
bijstand van Saksen en Brandenburg . Om het vertrouwen der inwoners
levendig to houden, bedacht men allerlei middelen . Zoo liet men verdichte brieven lezen, maakte vertrekken in orde, of beklom torens, om
't naderend Zweedsche leger van verre bij voorbaat to begroeten .
Hot begon Tilly erust to wordeu . Den 18sea zond hij weer een trompetter. Den vorigen dag had hij een bombardement geopend nit al zijn
stukken . Den 19dea 's namiddags zweeg het vuur . Dienzelfden avond
zou men op 't Raadhuis eens definitief beslissen over de capitulatie . Den
volgenden ochtend zou men 't hervatten, en dan de trompetter met de
beslissing naar 's vijands leger laten vertrekken . Maar 't was al to laat .
Tilly had namelijk dien avond zijn geschut nit de loopgraven laten
steepen, met geen aud're bedoeling, dan 't beleg op to breken . Hij was
to weten gekomen, dat de Koning reeds to Potsdam was, en achtte
zich to verstandig, om zich tussehen twee vuren to laten verrassen .
') Zie bij Winter (p . 368) als bijlage : Magdeburg you
door llatthaeus Merian (1593-1650) . Met toelichting .

Tilly belayert.

Repr. van een ets
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Zoo deed bet merkwaardig geval zich voor, dat Tilly zich of giug
wenden van de stad, op 't zelfde oogenblik dat de stad er aan dacht zich
aan hem over to geven . Alvorens of to trekken, belegde Tilly eerst
nog een krijgsraad ; hij twijfelde bij de geringe uitwerking van bet
geschut aan bet sueces van een storm, en zag door den drang van
't oogenblik geen anderen uitweg dan opbreken . Doch Pappenheim was
van eeu andere meening ; andere oversten vielen hem bij ; 66n van hen
wees op Maastricht, dat in de vroegte was verrast ; zoo kon bet immers
ook bier gaan ; in de duisternis toch van den nacht zag men zoo dikwijls bet grootste gevaar van overrompeling ; din ook was de waakzaamheid 't grootst, die in den ochtend verflauwde ; men kon bet immers
licht wagers ; waar alien 't beproefdeu, kon eka licht slagen, euz . Z66
werd dan beslist, bet plan vastgesteld en de rollen verdeeld . De stad
zou 's morgens 5 uur, bij 't teekeu van een kanonschot, door 't heele
leger aan drie kanten worden bestormd .
Pappenheim, die aan de noordkant gelegerd was, had zich reeds dagen
to voren voorbereid op een storm . Ook was hij in de gunstigste condities . De gracht was bijkaiis droog, de wal niet hoog, de binnenglooiing flauw hellend, en reeds bier en daar ingegraven . In den
laatsten naclit werden de palissaden uitgerukt, en de ladders aangebracht .
's Morgens was Pappenheim klaar . Doch 't teekeu kwam niet ; Tilly
had nog bezwaren . Maar juist dit oponthoud zou de bestormers gunstig
zijn . Flet bewaken der wallen was om 5 uur afgeloopen ; de enkelen
die er toefden, zaten omlaag in zorgeloosheid of sliepen ; op bet Raadhuis haudelde men immers over de laatste punten . Zoo dacht men .
Maar vreeselijk werd die achteloosheid gestraft . Pappenheim waagde den
storm . Al ziju troepen, ook de dragonders, croaten en kurassiers,
stormden met 't voetvolk mee, ouder de kreet van ~/Jezus-Maria!" door
de gracht en over de wallen de stad in, de wijkpoorten door, tot de huizen ;
de poorten der wallen werden, in haast, met bovenmenschelijke moeite,
outsperd en geopend voor 't paardevolk, dat de straten schoon veegde .
Toen outwaakte de stad . De stormklokken luidden en torenvlaggen
seinden . Het was vergeefsch , voor 't laatst zelfs, dat ze hulp inriepen .
Falkeuberg, aan wien 't gelukte een oogenblik den stroom van buiten
tot staan to brengen, sneuvelde . Ook ziju luitenant en vele oversten
met hem. Toen werd bet een strijd van burgers en soldaten in 't wilde
tegen den opdringenden vijaud ; keteus werden gespannen ; steeneu van
daken geworpen, kogels uit vensters geschoten ; maar aldoor groeide de
massa, die voortdrong ; = daar k wam de artillerie, en veegde de straten,
en dreef de verdedigers in de huizen . De strijd was gedaau .
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Toen kwam de plundering, de moord en 't geweld . En toen de vernielende geest : de brand . - Hoe hij ontstond? Men weet bet niet .
Eenigen zeggen, dat de burgers zelf bet vuur iii de huizen hebben
gelegd, op raad van Falkenberg, om liever hun stad to verwoesten dan
baar aan Tilly to lveren ; anderen geven Tilly de schuld, op gezag van
de tijdgenoot ; aud'ren weer Pappenheim ; ook weer die bet wijten aan
de vernielzucht der roovende benden ') .
Hoe 't zij, een felle wind joeg de vlammen van huis tot huis, van
straat tot straat . Tegen den tniddag stond de heele stad in voile laaie ;
do hitte werd zbb groot, dat wie 't maar eenigszins kon, de wallen
trachtte to halen ; de gloed versperde de straten, de huizen zelfs ; en vele
soldaten, die door hun lust haar roof waren achtergebleven, kwamen met
de door hen gekwelde bewoners elleudig in de vlammen om . De brand
duurde tot den volgenden morgen en legde de rijkste stad van MiddenDuitschlaud in asch en puin . Vier uren in 't rond werd de donkere
uacht door 't vlammeuvuur zoo helder, alsof 't daglicht de huizen bescheen . Nog een week later hing over den omtrek een dikke wolk van
rook . Veertig dagen lang droeg men de lijken in de Elbe ; nit de stad
sneer dan 30,000 ; 800 burgers bleven over en eenige duizendeu die door
deli oorlog reeds dakloos waren . Meer dan 1500 huizeu waren verwoest ;
kerken, kloosters en hospitalen lagen in puin . Eenzaam stond gespaard
in al die rumen, de schoone grootsche kathedraal, met eenige huizen
er om heen, oen klooster en ongeveer 800 elleudige hutten in de
visseherswijk . In de kathedraal hadden zich tijdens den storm vele
vrouweu en kinderen een toevlucht gezocht ; twee dagen bleven ze opsloten ; toen opende Tilly de deuren en schonk de ellendigen genade .
Zoodra de vlammen begonnen to dooven, doorzochten de Keizerlijke
soldaten de rookende rumen . Zij vonden er goud en zilver, kleeren en
levensmiddelen, tijdens den storm in de kelders geborgen . Drie dagen
lang doorwroetten ze de puiuhoopen . Nog lang daarna spraken zij onder
elkaar, bij de herimiering aan de uitspattingen in de lijdende veste,

1 ) Droysen zegt, dat men 't niet weet. (Gust. Ad . t. II, p. 335). Zie ook een artikel
in de Revue critique, 1870, 2' part. p . 95, noot. - Opel, Wittich en Cronholm pleiten
Tilly vrq (Tilly had Maagdenburg veel to hard noodig als een strategisch punt) en zeggen,
dat Falkenberg er order toe gaf. Dit beweert ook 0 . Klopp (Tilly, t . II, p . 263, 453) .
De laatste onderzoekingen brengen geen licht. Zoo b. v . Volkholz, die in : „Die Zerstirung
Magdebnrgs im Lichte der neuesten Forschung", ause Neue gezeigi hat, daaz zu einem wirklich enudgillig eutecheidenden Ergebniez fiber die Entelehung des allgemeinen Braudes der
Stadt nicht zu gelangen fat.
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en aan hun roof in 't kadaver der stad, van de lruiloft van llaagdenburg') .
Ontzettend was de indruk van 't schrikkelijk feit op 't Protestantsche
Europa . Pamfietten en liederen gewaagdeu er van, maten de gruwelen
ten breedste nit, in donkere kleuren . De andere partij juiclite over
den val der veste . De filosofie dier tijden inaakte er zich meester van,
en zag er bf een `Vraakgericht Gods in, - bf : - zooals hier Vondel
doet, - een hooginoedige tarting van 't Noodlot.~ En die dit Noodlot
tartte, moest door zijn victories van nature(!) - hetgeen er volgde (de
logica der feiten) 2) zou die opvatting rechtvaardigen - de Keizerlijke
bevelhebber, Tilly, zijn .
In Augustus 1631 sommeerde Tilly, op last des Keizers, den Keurvorst van Saksen, zijn neutraliteit op to heffen, en met het Saksische
leger het Keizerlijke to versterken . De Keurvorst weigerde . Nu rukte
Tilly Keur-Saksen binnen en trok over Eisleben en Merseburg naar
Leipzig, dat capituleerde (Sept .) . De Keurvorst trok onmiddellijk
't Saksische leger samen bij Torgau en boodschapte naar den Koning
van Zweden om hulp . Aanstonds werd eeu verbond gesloteu i Gustaaf
Adolf verliet nu Brandenburg, trok over de Elbe, vereenigde zich to
Diibeu met het Saksische leger en zocht zijn tegeustander op . Tilly,
als altijd, voorzichtig, ontweek den slag en wachtte op versterkitigen.
Pappenheim echter verwikkelde zich bij 't verdrijven der naderende
Zwedeu to veel in 't vijandelijk leger ; Tilly moest nieuwe beuden uitzenden tot zijn ontzet, en weldra waren de beide legers haudgemeen in
de vlakte bij Breitenfeld .
In then slag, een der merkwaardigste uit de 17° eeuw 3), overwon de
Zweedsche Koning, oudanks de vlucht der Saksers, door zijn veldheers1 ) Naar 't spraakgebruik Bier dagen was een belegerde stud een bruit om welke de belegeruar vrijde . Vgl. Frederik Hendrik en de Bosch-maagd . Zie ook de reprod. van een
saterick vlugschrift tier dagen (bij Winter, p. 367) in beeld, waar een braid met een krans
in 't haar en in de band (Maagdenburg) door do Koning v . Zweden geleid wordt naar Tilly
(Met bijschrift.) - Charveriat beweert (II, p . 88) dat de soldaten een toespeling maakten
op een houten beeld, boven de Kroker-poort geplaatat, eu die de stad voorstelde met kransen,
vermeldeude dat noch Karel V, noch Wallenstein haar hadden kunnen veroveren . Werkelijk
ziet men op de ets van Matth . Merian (Winter, blz . 368) als medaillon rechts boveuaan een
krans, voorstellend een poort, en daar bovenop een vrouwenbeeld, met een krans in de hand .
Deze krans is 't symbool van to maagdelijkheid . Ook de Frauschen noemen een nog niet
genomen veste cue pucelle . (Vgl . Verlaine op zijn geboortestad Metz .)
') Zie blz . 274.
3) En die we, om niet to uitvoerig to worden, niet wagen to beschrijven .
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talent en de voorbeeldigc dapperheid zijner troepen . 'filly moest vluchten
en zijn leger werd verstrooid . De duisternis begunstigde de vlucht .
Van nu of taande Tilly's gelukszon . Telkens achtervolgd door de Zwedeu,
den Koning ontwijkend, eu in elke offetisieve poging falende, - moest
hij ten slotte, out fret laatste leger der Liga niet to verspillen, zich tot
het defensieve bepalen . In ziju laatsten, ongelukkigen strijd, bij 's Konings
geforceerden tocht over de Lech, werd de Keizerlijke opperbevelhebber
doodelijk gewond . Hij stierf kort daarna to Ingolstadt . ')

TOELICHTING VAN DE TESST .

Vondel zegt :
Wat zie ik? De Keizerlijke vendels vluchten voor de Zweedsche en Saksische bataljons? Vat hour ik? Het zegelied seballen der Zweedsche pijpers,
en 't lnstig getrommel der Saksische tamboers? Op, Muze, span de snaren
voor 't heldendicht, naar de inaat van de roffel, naar de wijs van de fluiten :
Op, Sanggodin, en huw uw' heldenluyte
:ten 't zcgcspcl der koningklyckc fluyte :
En volgh de matt ran Saxons trommeldans,
Bohenten vlnght, en Sweden wint do kans .
Hoe kunnen de tijden verandren! „Ter weerelt staet niet stil . Op Is hemels
ronde spil Draeit het radt staet en stadt ongestadigh . . . ." ~) Laten-w'ons
dus niet aan den schijn vergapen . En wijs zgn. Want wat doet sours het
Lot met een van haar gunstelingen?
Fortuyn verkicst, 3) eens om d'ceu, wt soo veel' koppen,
Een hoofd : om dat . tot walgcns toe, to kroppen,
Met roofschat en triomfen, reys op reys :
Tot glori van een Keyserlyck paleys.
N aar als nu zoo iemand, door de Fortuin telkens en telkens vertroeteld, en
overladen met krijgseer en oorlogsbuit ('t is Vorsten-roem!), - als nu zoo een
%Vie met does' eer bewierroockt vaert ten grave,
- ja Nat hens oppassen, want de dood sluit alles af, ook den weg tot inkeer, 1) Een sehilderij van hem, door Anthonie v . Dijek (1399-1641) bevindt zich in de
Koninkl . Pinakotheek to 3Iiinchen . Een reprod . vindt men bij Winter, blz. 219 . ') Zie .7ephta, vs. 376-'78 . (Koor lie Bedrijf.)
s) De tekst is volgeus v . Lenuep-Unger . In dit vers is een lettergreep to veel . Perkiest
zal kiest moeten ziju .
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als nu zoo iemand, overmoedig geworden, afdwaalt van wat de Rede hem
voorschrijft, en door hoogmoed verblind wordt! 0, laat hem
Eer by veraerd : - zich aan de liefkozingerr der Fortnyn onttrekken!
- : bedanck haer, voor die gaeve ;
Denk er om, dat Ze wispelturig is, en zich nooit bb denzelfden bepaalt :
Want menigh, daerse lang rnec beeft gepopt,
Verbastert, en ten troon word wtgeschopt.
De gesebiedenis bewijst bet met voorbeelden . Want wie is 't op dit moment, die van de wisselvalligheid der aardsche dingen getuigen kan?
Tilly getuyght van desen keer der dingen
Tally, voor wieu de sloten open springen :
Voor wiens gesiclrt heel Duytschland ruymt bet veld :
Wiens swaerd bereyckt den Donau en de Belt .
Ja, - waar hj maar veracheen, daar openden de poorten zich, weken de
legers, en onderwierpen zich de gewesten . Dat ging zoo maar van Zwaben of
tot diep in Holstein toe . Wel werd hij met gunsten „volgepropt" . 't Zon
vreemd zijn, als daAr iemand nog tegen kon! Wiens moed zon dAAr niet hoop
van draven!
Is 't wonder dat syn moed to dartel steygert,
En mag bet ons we] verwonderen, dat hij in blinde vermetelheid, -terwijl
evenmin bet bbr naar Rede of Geweten luistert, - geen onderscheid maakt?
En vrouwen, grijsaards, noch kinderen spaart?
En yeders sexe en oude 't leven weygert! (?)
Maagdenburg kan 't getuigen, wier burgerU, eer weerloos dan bewapend,
eer overrompeld werd dan bevochterr, eer onacbuldig geslacht dan ala vijand
verslagen, - daar de stroom, tot in de diepte rood van bnschuldig bloed, en
den gloed van den heeten brand weerspieglend, ontsteld opbruist! Meer nag :
Daer d' Elve koockt, door 't gloeyen baerer kolck,
Onnosel bloed van overrompelt volek .
En daar en regeerders en verweerders, hoog en 1aag, allen zonder onderscheid, ala offers van hun plicht, zich tot den laatsten adem verzetten,
Daer Christiaen, wt Brandenburghschen stamme,
Met Valckenburgh, in d' algemeene vlamme,
Op 't beet anther, den jongsten slagh verbeyd :
En nicmand swicht, voor dat de nood hen scheyd .
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Is bet niet, alsof een leger helsche machten, vuur en wind tot vernieling
van de eerwaardige bisschopsstad hebben gedreven? Wat?
De Rasery, door 'a legers wreede tenten
Van band gesaaeckt, bier alle d' elementen
Opprest, ten val van 't overoude Stift :
En niets blijft er over. Wat bet vuur aan asch overlaat, verstrooit de
wind tot stof, of versmelt het water :
En d' asch word in den wind en stroom gesift .
Dfeldt niet ergens de historie van een moeder, die haar kinderen voor haar
oogen ziet dooden? Welnu! Waar zou dat anders kunnen gebeurd zijn dan bier?!
Hier 1) stond de moeder met haer' seven vruchten .
Se stort geen' traen, nocht 't hart en kan nict suchten .
Se druckt de borst met 't suygeling, haer kroost .
De reste kermt vergeefs, om hulp en troost .
Die acme moeder! Wat zou ze ook ki nnen doen?! Aan God moet ze
't overlaten!
S' is stom . Dat 's : God, nict ick, kan u beschutten .
Maar, helaas! ze moeten sterven :
't Een smoort in roock, bet ander drenckt in putten .
Het ander springt, in 't Paepenheymsche vier,
En wat is bet lot van haar en haar zuigeling?
En sy en 't kleen, in 't punt van een rappier .
Niets wordt ontzien, alles verwoest. 111achteloos ligt de stad aan 't Geweld
ten prooi! Is 't niet of uit de lucht een Arend neervalt op een duifje, dat
klagend haar leven in zijn bek en klauwen eindigt?
De blixem schend soo boom met tack en wortel :
En d' Arend kluyft soo d' opgegreepe tortel .
Haer' pluym verstuvft, haer teer gebeente kraeckt .
En 't sieltje steent, eer 't acn syn' dood geraeckt .
Hoe moet bet lot van zoo'n stad, haar Oppervorst ter harte gaan ! . . . .
Maar hoe? Blbft de Keizer ongevoelig?
Des kreunt sick niet, die Godheyd alter vogels,
Die 't Roomsche ryck beschaduwt, met haer' vlogels :
En dat, niettegenstaande de Wreker, nit 't konde Zweden, in Pommeren is
geland? Ja, 't hertogdom heeft bezet? Dus :
Schoon d' Oder drenckt den tier gekroonden Leeu,
Die over see syn' stappen liet in 't sneeu . (?)
')

De k1cmteekens en curaiceeringen zijn van rn{j .
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llaar hoe zit dat! Zweden was toch in oorlog met Poleii en Rusland ! Kon
dat alles tegelijk? Of had de Koning eerst vrede gesloten?
Dees' beeft besleclit, met Pool en Moskovyter
Syn erfkrackeel, en vlamt op Habsburghs myter
Die Sweden tergt .
0 zoo! Dus dan is de Koning tot den aanval geprikkeld! Dat komt er
nu van, - nu de Habsburger tyrannisch wordt, de wereld schande spreekt
over de hardheid, waarmee bet restitutie-edict ten uitvoer gelegd wordt, en
bet weeklagen der vervolgden de harten hunner geloofsgenooten doet trillent
Dlaar nu, pas op, Habsburg! Er z~n roellen en reclcten vertreden! De tochtt
geldt eerst Boheme!
Sie toe, baldaedigh Praegh,
Syn mane ryst, en spelt een toorenvlaegh .
Of zou hij niet toornen! Uw vaandels zien rood, o Habsburg! Er zjn
bloedige gruro'len bedreven! De heirtocht geldt bet etamland! Deemoedig U!
Swygh Oostenryck, die brullcr, wt den Noorden,
Sal grabblen alle uw' standers, rood van moorden .
En zijn de standaards genomen, den valt bet ?;errand nog to straffen! 1)e
bondgenoot in den nood is b~ Uw voorspoed miskend en misbruikt! De tocht
geldt de uiterete palenl 1 ) Pas op :
Tirol, misbruyck uw' weclde niet soo stracks .
Vergeldghe soo die noodhulp van den Sax?
Zoo nadert dan bet uur der Vergelding. En Duitschland wacht er op . Ja,
voor de beslissende dag komt, waarop de vernederde Saksische steden de
escadrons over de treurig verwoeste velden zien draven, en in vertwijfeling
vragen, of de uitkomst Verdrukking of Redding zal brengen, Eer Leypzigh sict, van syn' verwonne muuren,
Het brieschend ros vcrtreen 't geschudde land,
En schrap, om strijd, Guslaef 2) en Ferdinand. -,
ziet de Protestantsche bevolking, angstig
Konings uit . Weer :

wachtend, naar de komst des

't Verdruckt Geloof dat tell 's verlossers uuren,
Maar als bet nu maar goed afloopt! Tilly is zoo'n geduchte tegenstander,
van wie 't gerucht zelfs gaat, dat hij nooit een slag heeft verloren . En vooral
nit zal hij op een overwinning vlammen, nu de tegenstander een koning is! Dat
strekt tot eer! Bedenk dan
')

Zie de Aanleekening hierbij behoorende.
2) Deze cu aiceering is van Vondel .
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0 Karels soon, wick, wick uw' kracht to voot'en .
Ghy tart hem, die tot zege word geboren,
En soo veel lands geploeht hect, met het swacrd,
En acht uw' kroon tot syn' triomf gespaert .
Maar de aarde dreunt reeds van 't krijgsgeweld, dat hear diepten ontstellen en dat de hemel dreigt to vallen, - z66 daveren de kanonnen bij
Wat zon een ver't opmarcheeren der vendels en 't steken der trompetten!
Wel
neen,
maning kier baten!
Dces' stem verdwynt, by trommcls en trompettcn :
Daer vaen op vaen, kornetten op kornetten
Aentrecken, dat de hcmel dient gcstut,
En d' afgrond duyckt en davert van 't geschut .
Z66 plotseling snel ging het . Was hij niet als een Gods-engel, die in
't meest kritieke oogenblik van omhoog tot 't Wereld-Gericht werd gezonden,
doen 't lot in twyffel king :
Ecr 't aertsgeweld, in roock en stof, verging . (?)
Was het niet als zoodanig, dat de Held,
Der Gotten God, die luyster van myn eerdicltt,
Ter wolcke quam wtbarsten, als eon weerlicht,
En blixemstrael
komende in naam van den Rechtvaardigen Wreker?
De dag verloopt en nog duurt de strbd . Hot Lot der Wereld hangt aan
den verschrikkelijken kamp der Hoogste Aardsche, schier Goden gelijke Machten .
Jupyn, en Mars die woen, met vier en doitder .
Hot onweer daurt. De son gact op en onder,
En d' avond groet den Koningklycken held,
Die 'a Kcysers maght verstroyt, in 't bloedigh veld .
Welk een vonnis! En Tilly zelf, de onkwetsbare, op wie de dood geen
vat schijnt to hebben, - komt die er onverlet af? Oordeel :
Den veldheer en afworstelaer der jaeren,
Beswyckt hot hart, door 't gaepen syner aeren,
En bergt hot lyf. Hoe draeft by nu soo trots,
Die onlangs was een' strenge gecssel Gods!
Ja, juist! Zie hem nu draven! Dat is wat and era dan volken kastijdenl
't Is 't verdiende loon van iemand, die het onder zijn oogen toeliet, dat zjn
moordende benden, bloeddronken, de ongelukkige vrouwen, ten doode gedoemd,
to schande maakten ; iemand, Die d' eerbaerhcyd, van moorders wtgetogen,
Verstickt in blood, sagh schenden voor syn' oogen :
En lecmtigh schaym, eon handvol overschots
Verkrachten en schoffieren, met veel spots .
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Maar waaraan heeft hij, to midden van het helsche woeden, en bi de wilde
zegetonen heelemaal niet gedacht ?
Hoe luttel dacht by doen, in 't spel der pypen,
dat 'tgeen wat ho over Maagdenburg bracht, dat dit hem later tot schade en
schande zou gedijen ; - dat, om zoo to zeggen, Meyburglis saed, in Leypzighs klay, sou rypen :
en dat zijn bender hyena's, verzadigd op Maagdenburgs bloed-bruiloft, daardoor zoo veel to meer waarde kregen, om als offers geslacht to worden op de
vlakten om Breitenfeld ;
(en) al syn vee, gemest op dezen stal
Door Laplands byl, most schaffen vleesch to Hal .
Immers, - is het rooven van maagdeneer niet het laagste, wat er kan
zijn? Past het de troepen eens Christenvorst? Bevlekt het niet de lauw'ren
des roems ?
Wit gruwel trapt, met Christen hoofds banieren,
Op maeghdepalm, tot schennis van laurieren!
En schaeckt' er weeu en woes haer roosekrans :
Op 't versche lyck van vaders en van mans!
Die tyranny past Turcken en Maraenen.
Hoe treft mij het lot dier rampzalige vrouwen! Ware het maar mogelijk,
haar tranen, om het verlies van haar zuivere onschuld vergoten, in bear
smettelooze klaarheid op to vangen
Ach hemel! strem, op 't aenschyn, dese traenen,
En kuyschen dau, tot parlen altemael :
Dit suyver bloed, dees' sprengklen tot korael .
om, wijzende op die symbolen der onschuld, en daarmee op het diep
dramatische in het lot dier maagden, aan het bloedbad de stof to ontleenen
voor een treurspel . Want, heusch 1
Ons' Sangheldin heeft lust, met die juweelen
Verciert, voor moordautaer, op treurtoonneclen,
Te vieren then beschreyelycken dagh :
Die God nocht heyligh kerckenrecht ontsagh .
Veel liever een treur- dan een strafdicht! Want wie is het, tot wien ik
verwijten moet richten? Toch geen jongeling meer? Zie, als men de onbezonnen jeuqd nog moest leeren haar tochten to toomen, haar wrok to smoren
en weerloozen to ontzien, - maar
Myn dicht sich schaemt to leeren gryse hayren
Den wrevel treen, den overwonnen spaeren :
Voor al, voor al den vrouwelycken staet,
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daar, - immers : - heeft de Ondheid 't ons niet geleerd? de sterkste helden
zich voor haar zachten aard verteederden, - ja,
Daer Herkales syn' mood voor sincken lact .
En toen de Sabijnen en Romeinen wegens den maagdeiiroof in een verwoeden
strijd waren gewikkeld, - door wie lieten zii zich toes temmen? Was bij
hiin de aanblik der tranen en loshangende vlechten van hun vrouwen en
zusters niet genoeg? Of was er meer noodig om hun gemoed to verzachten?
Men, alleen
Gescheurde prrayck en traenen doen verdwynen
Die droeve wolck, daer Homers en Sabynen
In woeden, met een blind en streng gevecht,
Waer Venus sebreyt, gaen hooge vloeden slecht.
Juist. Overal zien we : de tranen der vrouwen stillen de golven des toorns
in 't verbolgen gemoed . - Maar bier dan? Zou Icier ooit zegen rusten op
eeu overwinning, die met vrouwenkracht wordt bezoedeld? Blijven besmette
lauweren groen ?
Met recht verwelckt die zege, sonder segen,
Door maeghdenroof en vrouwekracht verkregen .
Wie het ondervond, - dan zeker Priamus . Strafte hij Paris, den vronwenroover, en vloek zijner tijdgenooten? Wel peen!

De Troysche vorst ontsagh syn' hand to slaen
Aen yeders vloeck, daer Troje om most vergacn .
ja, natuurlijk! als een noodzakelijke straf voor zijn nalatigheid . En, - hoor!
wat de dieren ons leeren! Wat deed de Floreistijnsche leeuw nit het bekende
verhaal? Gin-- die ook laffelyk een weerlooze maagd to 1yf? Neen, - ofschoon hij, losgebroken nit z~n gevangenis, in grimmigheid ontzetting verspreidde, toonde het dier tegenover een vrouw zijn ouden, edelen moed .
Niet alleen, dat . . . .
Der dieren prins +) in d'ysre kou, betoonde
Syn' heuscheyd, die de bleecke nymf verschoonde .
maar zelfs Hy lonckl verlieft, op dat aenminnigh beeld,
En quispelstaert, en blaeckt, en vryt, en streelt,
En nu Tilly niets ontziet, noch sekse, noch gewijde plaatsen, noch zi n
goeden naam, - nu mag men wel vragen, als dat nu een leeuw, Dat hart besit soo veel van 't edelmoedigh . (-,)
Hoe verwt een qraef syn' poenjerds dan soo bloedigh?

Hoe sleept men soo Kassandren, wt baer' kerck?
Hoe smet by soo syn whpen, en syn mcrck?
') Bij 't lezen zbnder toelichting moet de klenutoon op prins. In gedachte moet z e I f a
er bij . Daarom bj 't lezen een kleine pauze na 't verlengd nitgesproken p rins I - In oerband met de toelichting kan het niet . De I e e u w is reeds tevoten genoemd!
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Hoe geheel anders ging bet in Frankrijk toe! Het Protestantsche Rochelle
hield eveneens haar poorten voor haar Koning gesloten, en krenkte Zijn
Majesteit, door zijn Gezag to bestrijden . Maar heeft de Boning, toen de uitgeputte vesting zich overgaf, zich ook vergrepen aan 't levee der inwoners?
Neen, niet de verdedigera zelf, maar de middelen tot verweer, de miireii alleen
moesten vernietigd . Is dat niet prijselijk?
Lof Luydewyck, den room van 't Evangeli,
Die self Rochel, ontwyster syner lely,
Genade sehonck ; doen 't mergh was wtgeteert
En sonder wraeck, hacr' poort en vest vernecrt .
Soo wintmen, niet de stale, der menschen harten,
ii1aar hier, in dit geval? Nn er zooveel leed is gedaan? zooveel onherstelbaars is geschied? Ilit is toeh niet to genezen?
Wat balssem kan nu heelen

&-se

smarten?

Nu is bet toch zeker wel duidelijk, dat, waar de menschelijke hartstochten
niet worden ingebonden, en geen teugel wordt gelegd aan dedorst naar wraak,-dat
Iudien de wraeck dan eons aan 't hollen raeckt,
de schuld niet zoozeer ligt bb de losgelatenen, - maar veeleer bij hem, die
't niet verhinderde, dat bet menschelijke in den mensch in bet dierlijke
ontaardde :
Hy draeght de schuld, die lammers wolven maeckt .
Ging bet niet precies zoo ten onzent? Draagt niet eveneens Alva den last
van wat Spanje tot ecuwige sehande, en Neerland tot eeuwige schade strekte?
S1-at Albacs swaerd en fackel heeft gebrouwen,
Sal Nederland en Spanjen ceuwigh rouwen .
Zoo gaat bet den roekelooze, die, met 's Werelds Macht in handen, door
't vieren der teugels, 't Gezag buiten de rechte wegen leidt, en wanorde sticht!
Ontsteekt niet heri juist bet Twist-vuur, die 't Rechte pad verlaat? Hoe ging
bet de wereld, toen Apollo de Zonne-teugels zjn zoon toebetrouwde?
De weercld brand, door eenen Facton,
Die reuckloos ment den breydel van de son .

\\ra t leeren wij nu hieruit? Dat alles met mate moet gaan 1) . Dat de Leider
van den krijg, om den naam van ,Beleider" to houden, de bitterheid der

') 1-lieroinheen draait hot hecle stuk, (zie de Jul .) eigenlijk : de hcele filosofie van then tijd
bij alle volken. Zie volgeude noot .
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straf moet mengen met bet zoet der genade . Kust hij , die strengheid verdient, en zacht gekastbd wordt, de hand niet, die liefde voor wraak geeft?
Die sich, aen 't vier des oorlooglis, nict wil sengen,
De gal der straf, nict honighraet, leer mengen.
De sondaer kust de roe, en blyft baer vriend,
Die lietlyck quetst, wanneer by 't streng verdient . t)
Wat duet b.v . een ervaren arts, die zuinig is op bet leven van zijn medemensch? Ja, - hij snijdt! lfaar waarvbbr? Is dat niet tot heeling? this
grooter kwaad to voorkomen? Zeer zeker, Een licelsaem arts, die 't leven noo sagh sterven,
Magh snyden, niet den krancken gants bederven .
En moet zoo ook bet Gezag niet vaderlijk richten?
to helpen, dan wrekend to kwellen? Nooit anders

Meer als om straffend

Ret Keyserdom is ingewyt tot hcul .
't Verstreck den volcke cen vadcr, en geen heul .
Maar, - zal men zeggen, - waar „snijden" noodig is, moet toch verondersteld, dat 't Volk zelf is ontaard, en aan bet Volks-Lichaam een wondeplek gekomen is! \Vaarom bleef 't dan niet Ann, en sterk, door eendracht
van gevoelen? - Jawel! Maar staat hierin bet Volk zoo heel alleen?
WTel neen !
Indien bet rblck veroirsacckt snlcke wonden ;
De beer die bicchte en bocte oock all' syn' sonden.
Juist! de Vorst is bbk Mensch, en in de eerste plkhts nog wel ; ook Hij
erkenne zijn tekortkomingen, en - Hij zorge er voor, in 'tgeen hij .zwak is,
sterker to worden! - Dus : dan wat minder aanmatiging! Vooral bedenken,
dat bet Geloof een zaak is van God, en niet van zijn Stedehouder bier op
aarde . Tegenover Die staat een (Christen-)Mensch vrij in zijn Recht . Ketterjacht is niet des Vorsten ; Hy pars geen' siel ; by breeck geen Christen Recht .
't Geloof is Gods, geen aertschen keysers knecht .
Daarom, o Tilly, Uw matelbos moorden blijft U een ecuwige smet, ook
na Uw dood. Nooit behoeft Ge to denken, dat dat goedgemaakt kan worden!
0 Tzerklaes, denck wt helm nocht harrenassen
Die moordv!eck wt to schuuren nocht to wassen .
,'Uw grafsehrift sy : Tilly (elck schrey, die 't hoort)
aHeeft Maeghdeburg verdclgtt, door maegdemoord.
') Deze vier . en de vier volgende verzen vindt de lezer uitgewerkt terug bij Hooft in zijn
Histories. (Zie o . a. Fresneda's geldealiseerde Rede in den Spaanschen Raad, in Taal en Lett . VI,
3e afl . blz. 178). En voor den opinerkzamen lezer is er wel nicer overeenkomst to vinden .
't Bewijst, dat beiden kinderen zijn van hun veelbewogen

to.
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Maar elke misdaad draagt de straf met zich mee. Ziet hem nu vluchten
voor den Koning, zooals een roofvogel zjn krachtiger vervolger ontvliegt :
Nu schuwt by als een havick synen dryver
Den klaen des Leeus der Vinnen, beet van yver :
Ja, wel een leeuw, - de Koning! Aan alle kanten datgene vernietigend,
wat hem belette, den vluchteling in handen to krijgen ! Is dat niet als een
leeuw? die
. . .slincks en rechts bet al son Harden ryt
ti1'at voorvoets hem dien vctten roof benyd . (?)
Zoo is dan de Koning Gods wrekende arm .
geen onbarmhartigen oogst? Ja, Gods arrem maeyt,
Een' ysren oegst :
Veel mylen velds,
Vergecfs gevloon :

En maait door hem de Dood

met syn' gerechte zeyssen,
en deckt den grond van Mcyssen,
met lycken sonder tai .
de Dood is overal .

De velden zien rood! De paarden waden in 't bloed!
Dood aan 't vernietigend staal !

En alien offert de

De Dood verslind, en scheurt, met staele tanden .
Een' roode zee die bruyst, op d' ackerlanden .
De klepper gaet, tot aen den buyck, to wedt :
En wascht syn sweet en stof, in 't laeuwe bed .
Denken wij bij een katastrofe als deze niet aan den laatsten Perzischen
koning Darius, vluchtende voor Alexander, dien hg om zijn jeugd to licht
had geteld? Ja, immers . Eveneens toch,
Soo dreef de sne van Alexanders sabel
Den doodsen schrick voorwt, naer Suze en Babel .
De Persiaen gevoelde, veel to last,
Wat die vermoght, wiens jeughd by had versmaed .
En denken we ook niet aan de vernietiging van de Romeinsche ridderschap
bij Cannae, een slag, zoo geducht, dat bet ontstelde Rome elk oogenblik den
vijand binnen haar poorten meende to zien?
Soo stort de bloem en 't puyck des Roomschen adels
By Kannas neer, wt baer' vergulde sadels :
En 't Kapitool, alle oogenblicken, hoort
En siet verbaest Kartago, voor de poort .
En hoe ging bet hier? In Duitschland bij Leipzig, en bier op het Slaak
kreeg de Habsburgsche heersehappj een gevoeligen knak! Zie de vijandelijke
aanvoerders vluchten voor de overwinnaars!
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Gustaef aldus met Nassau aengespannen,
Op eenen tyd, vermeestert twee graef Jannen :
Van welcken d' een, gedreven van den nood,
Te paerde vlught, en d' ander met den boot .

En de Toekomst ! wat zal die geven ? Mag de Habsburger na znlk een slag
nog hopen op een absolunt gezag in politieke en religie-zaken? Integendeell Die nccrlaegh kneust de hoop der heerschappye
Van Oostenrycks gedroomde Monarchye .
Daarentegen is de nu van druk ontheven Vrijheid uitbundig in lof voor
Haar Verlossers en bovenal dankbaar aan God :
De Vryheyd, die wecr acm schept, sonder sorgh,
Looft God, den Held, Keur Sax en Brandenborgh.
Maar zie, hoe de Groote Wreker, de Heldhaftige Boning verwelkoind wordt!
Verdringen zich niet om bem been de zegetrofeeen, de oorlogsbuit en graven
vol doodenoffers?
De Christen Held word in triomf ontfangen,
Bcstuwt met roof, met vaenen dicht behangen,
Vereert met lycken, in hun tomb' geleyt :
En geef U rekenschap, hoe deze zegepraal de reden kan zijn,
W,terom, van vreughd, 't verloste Duytschland schreyt.
En altijd weer leeren wij hieruit, dat bier op aarde niets zeker is!
Wat onder was gedompelt, komt weer boven,
De weereld kan bet nauwelycks gelooven :
En d' opgang leert van d' ondergaende son,
Dat cock Tilly een' slagh verliesen kon . En hoe vatte de Koning zelf die overwinning op? Dat ho ; bet was, voor
wien die offers golden? Neen ; wg wisten bet reeds : bet waxen doodenoffers
op Maagdenburgs graf!
't Zceghaftigh Hoofd sprack danckbaer, na bet knielen :
oDees' wraecke Gods streck offer, voor de sielen
,/Van Maeglideburgh : wiens ingetrapte kruyn
aBcgraven leyt, in eenwigh smoockend puyn ."
Maar is er na genoeg gedaan, nu (door die overwinning) de vorsten van
Saksen en Brandenburg uit hun werkeloosheid zijn gewekt . Genoeg gedaan
met Saksen van den vijand to zuiveren? Neen, Vaer voort, Gustaef, ghy vorstenmorgenwecker :
Ga, voer den Paltz, ten bergh op, aen den Necker :
En is eenmaal de Palts weer, wat ze vroeger was, - en de Orde weer
hersteld,
En 't vier des kryghs, met wapcns, wtgeblust, -
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Dan, o Koning, - eigen U dan den naam toe van lien Romeinschen
Keizer, wiens roem bet is geweest, den tempel des Oorlogs to hebben ge .
sloten . Dan, - Koning!
Wisch Adolf wt, en schrijf : Gustav' August .

AANTE EKENINGEN.
vs . 1 . Sanggodin . De Mnze, door Vondel opgeroepen . - heldenlugte, de luit,
die bespeeld moet worden door de Muze van 't Epos : Arethusa ; zij be .
hoort niet tot de 9, maar is er door Theocritus als Muze van 't heldendicht bijgevoegd als no. 10 ; boor aen en volg : stem uw luit naar de
toon en de maat der legerinstrumenten .
vs . 2 . fluite. De (dwars-)fluit, de trompet en de trom waren de instrumenten voor de sienjalen en de muziek bij de legers dier tijden . (Zie ook
bij Winter (blz. 34) een van de etsen van Heinrich Ullrich naar Paulus
Mayr : Soldaten com Ende dee 16 Jahrh .
vs. 3. trommeldans : de luchtige pas van 't jubelend heir bb 't vrooljk getrommel .
vs. 4 . kane = de gelukkige uitslag van een gewaagde ondernemiug ; ook :
bet vooruitzicht op een gunstigen uitslag (hij heeft, maakt kane) ; of :
de Fortuin zelf (vgl . : de kane bj de vlecht grijpen, en 't fr. : bonne
chance!) . Kane (gr. chance, van choir, lat . cadere, vallen) ziet op 't onzekere van 't roagen ; de echaal (verg. Taal en Lett. I i. v., waagechaal
en 't fr . balance = bi-lance 2 schaal) kan z66 en z66 hellen, vallen, overslaan ; de naald ook ,slaat nit" ; vg . nog vs . 67 : doen 't lot in twarj,Tel
ping en de alleg . voorstellingen van de wentelingen van 't Noodlot met
rad en balane . (Daarover nader.)
vs . 6 . kroppen : volstoppen tot aan de krop, dus tot overladens toe . 't Woord
wordt versterkt door tot walgene toe en revs op reys, dat door de herhaling der oververzadiging de afkeer van de overdadige begunstiging
der Fortuin moet opwekken .
vs . 7 . roofechat en triomfen voor buit en roem zien op bet vergankelbke
van de weldaden der Fortuin ; ook 't volg . vs . : tot glori van een Keyserlyck paleis wijst er ook op, dat bet slechts is voor de roem van een
aardling en dus tot een kortstondige glorie .
vs . 9 . vaert ten grave beteekent bier niet : sterven, - maar : door 't leven
(grafwaarts) gaan. De zin is dus : Wie nu op zijn levensweg door de
weldaden der Fortuin begunstigd wordt, moet zich haasten voor hij in
zijn hoogmoed van zijn menschenadel ontaardt, - want 't kon eens to
laat zjn : (er is een einde!) dat hj de guest van de Fortuin opzegt .
(Zie de Toelichting) .
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vs . 10 . reraerd : van aard veranderen (bier met ong'Onstige beteekenis) .
Verg. : vervellen, verkleuren .
vs. 11 . gepopt : als met een pop gespeeld . Wij zeggen nog : door 't Geluk
vertroeteld .
Dezelfde gedachtengang leest men in Hoofts ,Velsen" : Dies peynze
niemandt dot by zal to boven raeken 'Trernzoghen der h'ortnyn', oft tronvo'
hour wayflen yet : Ilaer 8peelkindt, daer zy lany in minnen ow to blacken
En op rerslingherdt scheen ten laetslen zy verliet . (Leend . II, blz. 2 :51 .)
vs . 16 . de Donan en de Belt. Tilly en Wallenstein drongen tot in Jutland
door, om Christiaan IV v . Denemarken to beoorlogen . Dit en de vorige
verzen moeten klem leggen op Tilly's roem : hoe hooger staat, hoe
zwaarder val . Dit immers moet in 't gedicht uitkomen .
vs . 17 . to dartel steygert, d . i . dat zijn moed to hoog draaft, ongebreideld,
ongebonden, to uitgelaten wordt ? Wel to verstaan, om de tend e n z
van 't stnk. Tilly - de historische, - was niet ijdel of door hood
moed verblind, maar reel een nederig, voorzichtig en ervaren veldheer.
De historische w a a r h e i d wordt bier aan de s t r e k k i n g opgeofferd ;
de geschiedenis is dienares eener filosolle geworden ; zj wordt naar een
Idee v e r s t ij 1 d . (Zie mijn Hooft-opstellen in de vorige afl^.) .
vs . 18 . oude = ouderdom, leeftijd. Een vorming als koude, rooede ; 'tleren
weygert moot men niet opvatten, alsof er eerst om gesmeekt is, - maar
Sat hij niemand vgor den dood spaart.
vs. 19 en 20. kolck = diepte ; bier : de wateren der Elbe. Vs . 20 is bijstelling van kolck . De Elbe-stroom is this niets anders dan 't bloed der
onschuldig vermoorde inwoners van BI. De Elbe ziet dus rood. Maar
die kleur mag m . i . nog niet verklaren, waarom de kolk gloeit en de
rivier koockt. De rivier zal toornen, omdat haar stroom onschuldig bloed
is (zie in vs . 20 onnosel en orerrompelt). Het denkbeeld van hitte, dat
er in koken en gloeien ligt, kan dan versterkt worden door de nabijheid van den brandgloed, en bet idee : ruur vatten nog zien op 't weerspiegelen van de vlammenzee . Ook dat maakt de Elbe „warm" . Wat
de bedoeling van de dichter mag geweest zijn , - bet vers (19) lijkt
me rijk aan beelden . (Zie ook de Toelichting) .
vs . 21 en 22. Daer Christiaen, enz . Zie de Hist . Inl. op bl. 284 en 286 .
Christiaan, zwaar gewond, raakte gevangen .
vs . 23 . Op 't heet autaer, enz . Beiden zijn gereed zich voor de verdediging op to offeren, verbeiden „den jongsten" d . i . den genadeslag .
Autaer en jongsten slag ii maken hen tot werkelijke offers : ,slachtoffers", die, om zoo to zeggen als de menschenoffers uit vroegere
tijden, met zout en kruiden toebereid, in vlammen opgaan . Het
woordje beet bij autaer wbst er duidelijk op, en teekent ook weer de
werkelijke toestand in 31 . Met zulke woordjes als heet speelt de dichter ;
vandaar de naam .
I
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vs . 24 . voor dat de nood hen scheyd, d. i. eerst als elk allddn staat, - en

dat gebeurt maar nit hoogen nood : zoo lang mogeli k helpen ze elkaar, dan eerst is volhouden onmogelijk en moet hij zwichten .
vs. 25 . De Itasery, door 'e legers wreede tenten, Pan hand geslaeckt, enz.,
d . i. : de wreede legertenten laten de Rasery los ; d . i. de benden stormen
als razenden, als duivels op de ongelukkige stad los . JPreede tenten
ziet op den inhoud dier tenten . Rasery = Geest der Razernij ; gewoonlijk
worden de Furien meervoudig genomen .
.
vs 26 . de elenaenten (de Aristoteliaansche) : aarde, vuur, lucht en water
worden door de Geest der Razerni (bier als een vrouwelijk wezen genomen) opgeprent, d . i . opgedreven, om de stad to verwoesten. Lie vs . 28 .
vs . 28. gesift, d. i . tot in de fijnste deeltjes overal been verspreid . Niets
kan er van worden teruggevonden . Het vers drukt de totals ruins nit .
vs. 31 . 't enygeling ; bier onz . gebruikt . Verg . ook kind, wicht, en meer
woorden (namen van dieren) die de prille jeugd uitdrukken . - krooet,
eveneens onz., ziet niet zooals gewoonlijk, op hl de kinderen, maar bier
(vgl . vs. 32 : de rest enz.) op 't jongste alleon, en beteekent bier de
pasgehorene, de ternauwernood in de wereld zijnde. Let nu op de climax
suygeling, k )• o o s t : zoo klein, dat 't nog aan do borst hangt ; neen, z66
klein, dat bet haast nog met de moeder den is in vleesch en bloed . Is
dat niet hard? - Vondel voelt er bet tragische zoo van . - Kroost :
oorspr. ingewand. Vandaar de beteekenis bier . Later gewijzigd.
vs . 32. reele. De e valt tegenwoordig weg, maar zal toen nog gangbaar
zgn geweest. 't Woord is dan ook 't fr . reste van renter.
vs . 34 . bet ander do •enckt in putten . Dit drencken is niet bet overg . (zie
vs . 43) maar 't onoverg. dat verdrinken beteekent, of ook : zich verdrinken, terwij1 ook de bet . verdronken worden voorkomt. Het overg .
drenken wordt weinig gehoord ; geschreven wel (zie de grammatica's!) .
vs. 35 . 8pringen = zich werden . 't Moet de wanhoop teekenen, die menigeen
drijft, zelf den dood to zoeken. Zoo wordt verhaald (zie de pamfietten
nit die tijden ; ook Schlosser spreekt er van) dat maagden, om de schande
to ontgaan, hand aan hand in de Elbe sprongen, enz . - Paepenheynwche
vier : algemeen werden de wreedste gruweleii aan Pappenheim en zijn
woeste ruiters toegeschreven (Croaten !) P. was cavalerie-generaal onder
Wallenstein en Tilly, een dapper aanvoerder, maar wreed en door de
Protestanten bier en elders zeer gehaat . Hij sneuvelde bb Lutzen . (Zie
vooral Vondel op Pappenheim . Dat is nog eons schelden . Van zijn
naam maakt hij, om to beginnen : Papenheyn. En dan elks versregel
wait . De eerste van de 20 is maatstaf : Bier rot een kreng, het hooft
van mnoordenaers en fielen .)

vs . 36 . En sy en 't kleen, enz. d. i . : de moeder met de zuigeling (springen)
in „'t punt van een rappier." - 't punt, waar wij de punt zonden zeggen
in den zin van spite. Vondel schijnt bet woord (althans bier) o nz. t o
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nemen ; bij Ten Kate in zijn ,Aenleiding" (zie Dr . Kollewgn in laalen
Lett. II, blz. 40) komt bet woord mann . vrouw. en onz . voor ; rappier : Vondel spelt bier naar de uitspraak ; vgl . bewierroockt (vs. 9),
krackeel (46) .
vs. 38. kluyft, d. i. in zyn klniven (klanwen) klemmen ; opgegreepe tortel,
d . i . in 't grij pen opgeheven ; vgl . opvatten, opnemen ; dit grijpen wijst
met kluyft op de kracht van den Adelaar ; hoe grooter Geweld, hoe
tragischer dood ; .dread (symbool van kracht en roofzucht) staat dan
ook tegenover tortel (weerlooze onschnld), zooals de Keizer-Tyran staat
tegenover de ,weerlooze overrompelden ."
vs . 39 en 40 dienen om 't medegevoel op to wekken met de „tortel ." Let
op de uitweiding . Per in verstuyft wijst op bet onherroepelijk verdwijnen naar alle windstreken van de pluym, d. i . van bet zachtste
dons : z66 ruw is de Kracht op zoo'n teergebouwd en zacbtaardig wezen ;
dan komt 't oogenblik dat bet gebeente, dat zoo Leer is, kraeckt onder
dat Geweld ; nu is 't dierije weg ; nog komt bet lijden, en de doodstrijd,
die zich uit in Went, en let op dat beklag in eiel-t j e, en op bet lange
leed : eer 't aen eyn dood geraeckt.
vs . 41 . Des : oorz . gen . bij aich kreunen ; nu omschreven met on ; - Godheyd
aller rogels : de Adelaar, bet wapen ook van 'tKeizerrijk ; de Adelaar
beschut Dnitschland, vandaar beschaduwt, met haer' vlogele&
vs. 43 . Schoon d' Oder drenckt, enz . d . i . ofschoon (tbdens de ramp van M .)
de Koning (de Leeuw) reeds meester was van 't Oder-dal (zie de Inl .) .
Gustaaf Adolf werd spottend de Siieeuwkoning" genoemd (vgl . eneeu
in vs. 44) die in 't Z . wel smelten zou . De allegorische prenten nit die
tijd stellen hem voor als een Leeuw. (Zie bg Winter vooral op b1z . 350
de verkl . reprod . van een vlugschrift van 't jaar 1630 : Schwedi.che
Rettung der Chrietlichen Kirche .
vs . 45 . Deea' heeft beslecht, enz. Alvorens in Tnitschland op to treden, had
Gustaaf Adolf vrede gesloten met de Romanows, grootvorsten van hloskowie, en met Polen ; erfkrackeel ziet op de voortdureiide oorlogen over
de successie tusseben de Poolsche en Zweedsche Koningen . (Zie daarover
de Handboeken .)
vs. 46 . Habsbu)rghe myter. Myter staat voor de zetel van 't Aartsbisdom
Praag, dat na de verdrijving van Frederik V van de Palts door Tilly
voor den Keizer gewonnen was . Die verdrijving en vooral bet lot der
Protestanten in Boheme prikkelde den Koning ; vandaar dat tergen door
de myter.
vs . 47 . baldaedig Praegk., ziet op den overmoed van den Keizer-Tyran ;
evenzoo de etander8 rood van moorden (vs . 50) op de wreede uitingen
van lien overmoed ; en de waarschuwing : misbruyck um' weelde niet (51)
herinnert aan den dwang, then de Keizer door Tilly op Saksen nitoefende (zie blz. 16), ondanks de vroegere diensten, door den Keurvorst
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aan den Keizer in den nood bewezen . Vaihlaar dat noodhulp (52) .
Praegh, Oostenrgck, Tirol (aangesproken personen) zien op den Ilabsburger ; de volgorde geeft to kennen, dat de Koning hem tot in zyn
verste erflanden zal weten to vervolgen (zie ook de Toelichting, blz . 292) .
vs . 53-56 . 't Verdruckt Geloof. Dat bet ,Geloof' in druk zit, wordt nader
aangeduid door : verwonne muuren, 't geschudde land . Deze trekken teekenen de ellende, en moeten duidelijk maken, hoezeer de Saksers naar
verlossing uitzagen . Zie over Legpzigl de h ist. LA . op bl . 16 . Geschud =
uitgeschnd, kaal geplunderd .
vs . 57 . Wick, wick um' kr •a ckt enz . Hangt er dus veel of van den aanstaanden kamp, ook deze waarschuwing moet den indruk geven, welk
een beslissend feit er plaats zal grijpen . ,Waag niet to veel," klinkt
bet. Het gewaagde komt nog meer nit door dat Karels soon in plaats
van Koning, - wat de jeugd moet laten uitkomen tegenover de grijeheid, als overmoed tegenover beradenheid. Tilly was 70, de Koning half
zoo oud . - En zooceel lands geploeght heeft met het swaerd, moetTilly's
rijpe ervaring nog meer laten uitkomen : „zoo veel landen kunnen getuigen van zijn krijgsmansdaden !" Evenzoo dat : tot zege geboren, d. i.
„elke strijd was hem een overwinning." Historisch is dit niet geheel
juist. Wel ging in de Dnitsche legers bet geloof rond, dat hij onkwetsbaar was .
vs . 62 . raen op vaen, enz. raen was do kompanjie-vlag bb 't voetvolk,
kornet die bij de ruiterij . Naar bet veldteeken werd ook de kompanjie
zelf vendel of kornet genoemd . Beide waren tactische denheid (zie ook
blz. 83 van dezen jaargang i. v . h o p m a n), een regiment een administratieve . Eenige vendels, tot een gevechtse6nheid vereenigd, kregen vandi b.r later den naam bataljon ; bb de ruiterij waren toen reeds 4 kornetten slageenheid ; vandaar de naam eskadron = s q u a d r o n (quaternio) .
vs. 64 . d'afgrond dugckt, d. i . de diepten der aarde duiken weg, verbergen
zich, als nit ontzetting . Ook de hemelen ontstellen en dienen gestut.
vs. 65 . Der Gotten God. De Koning der Zweden heet 66k : koning der
Gothen en Wenden . Over de Gothen in Zweden : zie de Handb . en
hist. kaarten, en verg. de topogr. namen met G6the - ; de Wenden
waren een West-slavische stain aan de oevers der Oostzee . 1)e Zweden
wonnen daar gebied . (in 1561 Esthland, 1617 Karelie en Ingermanland,
in 1660 Lijfland ; Finland bezat bet van ouds . Zie verder de hist .
Handboeken) - ter wolcke quam tctbarsten, enz . ziet op den Koning als
God-Jupiter, die op 't kritieke oogenblik met zUn bliksems bet Geweld
verplettert. (Zie de voorstelling van den donderenden Jupiter in de
Kunst) .
vs. 69 . Jupijn (met den Adelaar ziet op den Keizer ; Mars op den Koning ;
Bier en donder hondt bet beeld van bet onweer (vs . 70) vol, en wekt ook
de herinnering aan bet vuren en donderen van 't geschut in den slag op .
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vs. 73. a fworstelaer der jaeren, d . i . al de jaren (70) heeft hij door er tegen
to worstelen, door de moeielijkheden des levees to boven to komen,
overwonnen .
vs. 74 . door 't gaepen sgner aeren. Tilly, die onkwetsbaar heette (ook Wallenstein) werd b~ Breitenfeld gewond, en liet zich op zijn vlucht in
der haast door den stadsheelmeester to Leipzig verbinden .
.
vs 77 . vanmoorders wtgetogen, d . i . door de wreede Keizerlijken neergestrekt ;
achter sckoffteren vulle men sagh in tot beter begrip van den zin ; schoffieren (mnl . s c o n f e r e n) uit ofr . d e s c o n f i r e (= verslaan) uit M iat
d i s c o n f i c e r e (Verc .) heeft ook de beteekenis van verkrachten, d. i .
door Geweld to diet doen . - leemtigh in vs . 79 (vgl . leemte = gebrek)
is slecht, snood, eerloos . - echuym, wat bij metaalgieting bovenop
drjft, het onzuivere ; bij overdracht : het slechtste, wat bij beroeringen
(van 't yolk) voor den dag komt . 't Onzuivere kan ook bezinken ; vandaar : uitvaagsel, heffe (d . i. moor, grondsop) des yolks ; vgl . fr. : la lie
du peuple.
vs . 81 . 't spel der pypen verklaart des to meer, hoe weinig, door de vroolijkheid, Tilly aau zyn latere straf kan denken .
vs. 82. Meylurgs saed ; het zaad van zijn verlerf strooide Tilly teMaagdenburg. In Legpzighs vlakte oogstte by de vrucht van zyn gruweldaad .
Toen was dat zaad gerbpt . (Zie de Toel . op blz. 294 .) Ook 't volgende :
Door de gruwelen to M . bedreven, waren zjn benden des to meer waard
als offers van Gods wraak to vallen. Lapland wijst op Zweden ; bijl,
vee, gemeet, stal, vleesch, en Hal schragen de allegorie van de ,slachtoffers aangewezen voor den altaardood ;" Halle, tusschen Maagdenburg
en Leipzig, is hier om de woordspeliug ; de stad was niet in de opera=
tien betrokken ; eerst 4 dagen na den slag bezette de Boning de stad .
vs. 85 . gruwel : gedrocht, ondier. De zin is : Welk ondier, en dat nog wel
onder een Christenvlag, enz.
vs . 86 . maegkdepalm ; de palm (eig. de myrt) tot een krans gevlochten, is
't symbool van den maagdelijken staat ; op de palm trappen is dus : die
staat onteeren. - Van laurieren gevlochten is de krans van den overwinnaar ; roosekrane ziet weer op de kuischheid. (Zie noot 1 op blz . 288.)
De zin is dus : De overwinnaar bezoedelt zijn room door vrouwekracht .
Vs. 88 is nog verzwarender voor den overwinnaar. Let op dat versche
lyck, dat moet aanwijzen, hoe noch de dbod der geliefdeu, noch zelfs
hun pas volstreden dood-s t r ij d de barbaren tot verteedering stemt .
vs. 89. tiranny : geweld, - Maraenen : 't zelfde woord als ons : b a r b a r e n
(naar Barbarije, eerst eigen-, thans soortnaam ; vgl . j o o d, h e i d e n, m o f,
n e g e r, z o e l o e, k a f f e r ; ala soortnaam met ongunstige beteekenis naar
de minder goede hoedanigheden der reap . volken). Do Maranen (Mooren)
woonden oorspronkelijk ook langs de noordkust van Afrika .
vs. 90. De zuiverheid der onschuldige maagden wordt uitgedrukt : 10. door
VI
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tranen, d. i. dau, die helder, onbezoedeld, kuyach is ; ook vinden we
die zuiverheid weer in de paarlen (gestolde d a u w) terug ; 2". in ezzyver
bloed, gestold tot het doorzicbtig, dus belder korael. Kuyechen dau is
bijstelling van tranen ; de verbinding door en verrbkt, terwijl een komma
b . v . meer op het vervangen van de eerste door een tweede benaming
zou zien . Sprenykel (vs. 92) is een droppel (vgl . aprenkelen en .prenck-water
voor wij-water bb Kil . en Meyer) .
vs . 93 . met die juweeleu verciert, d. i. versierd met die paarlen (tranen) en
koraal (bloed) als getuigen n .l. van 't onschuldig en wreede lijden der
maagden . Hij wil then dagh, d . i . de gebeurtenis vieren, d . i. gedenken
op treurtoonneelen, d . i . in een treurspel . Hij wil dit doen voor moordautaer ; dns : op het tooneel de schande en dood der ,slachtoffers" veraanschouwelijken . Hoe Vondel dat doet, leert one de ,Gyabrecht ."
vs . 95 . beachreyelycken dayh, d . i. (waard) to beschreien ; vgl . geloofelijk,
bespottelijk, prijselijk .
vs. 96 . nocht heyliyh kerckenrecht. In M . werden, evenals hier to Naarden,
de kerken misbruikt, door er de samengevluchte inwoners to dooden.
vs. 97 . Myn dicht, enz .
Dit is : mijn gedicht schaamt zich er voor, om
aan yryae hayren, d . i . aan Tilly to leeren, hoe hij zjn ,wrevel," d. i .
zijn hardvochtigen aard, moet treen, d . i . onderdrukken .
vs. 99 . 8taet, hier weer to geven door eekae.
vs . 100. Herkules, zooals men weet, zat spinnende voor de voeten van
Omphale . Z66 kan - zed Vondel, de liefde voor de vrouw de mannenkracht beteugelen .
vs. 101 . Geaclzeurde pruyck, d . i . de loshangende haren ; bij de Romeinsche
vrouwen het bewijs van haar deemoed . De historie leert, dat de geroofde
Sabijnsche maagden de vrede bewerkten . Over de uitwerking dier „tranen
en loshangende haren," vgl . ook de geschiedenis van Coriolanus .
vs. 102. wolck, d . i . oorlog, als een ramp, die de tijden verduistert .
vs. 103 . blind ziet op de hitte van 't gevecht : men ziet niets : - etreng
op de krachtsinspanning en onverzettelijken moed .
vs . 104 . lWaer Venu8 8clzreyt, enz ., d. i. : Vrouwentranen effenen de onstuimige driften . (Zie de Toel . op blz . 295 .)
vs . 105 . Zie hiervoor vs . 85 en 86. Daar werden de laurieren b e z o e d e 1 d,
hier v e rw e l k e n ze door hetzelfde kwaad .
vs . 107 . De Troy8che vorat, d. i . Priamus, ontsag7k, d . i. was er bevree8d
voor, ayu handen to alaen aen yedera vloeck, (d. i . zgn zoon Paris, de
vrouwenroover).
vs. 109 . d'y8re kou, als een toegeving op to vatten. Dus : ofschoon de
leeuw, uit zbn gevaiigenschap verlost, zich in zyn vrijheid overmoedig
gevoelde, - enz . Kou is natuurlijk kooi.
vs. 110. heuacheyd : minzaamheid . Heuach (hovesch) is toch iets auders als
hoofech . Vgl . een henache behandeling, hoofeche manieren .

Maeghdeburghs Lyckoffer .

307

vs . 113 . Klemtoon op Dat. De zin z66 inleiden : Als nu dat hart, enz .
vs. 114. poenjerds (ponjaards, vgl . fr. poign-ard) voor wapens.
vs . 115 . hassandren. De Trojaansche prinses van then naam werd 66k uit
den teinpel (van Minerva) gesleurd . merck (vs . 116) = zegel, voor :
zijn adel .
vs . 118 . Rochel, ontwy8ter syner lely . De Bourbons voerden 1 e 1 i e s in hun
wapen. Lelie ziet hier op de Koninkl . Majesteit en Macht.
vs. 119. '1 mergh, d . i . de uiterste kracht (v . d. tegenstand) . In 't merg
der beenderen, heette bet, zat veel kracht .
vs. 120. ziet op het lot van Rochelle. De straf bestond in het ontvesten
der stad.
vs . 122 . Klemtoon op dese ; - balesem is een verzachtende en genezende olie
of zalf.
vs . 124 . lammere voor menschen met een zachten aard ; wolven voor
wreedaards.
vs . 125 . swoaerd en fackel voor de verwoestingen, er door aangericht
moord en brand.
vs. 127 . Fae'ton, die voor zijn vader (Apollo) den zonnewagen mende (zie
vs . 128), maar zelf verongelukte, en de halve wereld in brand stak .
vs . 130. gal der stra f : appos . gen . : de straf is gal, is bitter . - honighraet
het zoete. Dus : aan de straf moet de strengheid ontnomen worden door
de mildheid der genade. (Zie ook de Toel . op blz. 295 .)
vs. 133 . heelsaem : die gaarne geneest ; vgl . spraakzaam, waakzaam, werkzaam, behulpzaam .
vs. 134. den kranckEN, waar wij den krankz schrijven. Vroeger had het
subst. gebruikte adj . geen vaste verbuiging, en werd nog al veel verbogen, zooals 't adj . zelf. Zoo ook hier . Vgl . : in, naar, nit den hoogen .
vs . 135. Bet Keyserdom ziet op de waardigheid, evenals : het koningschap .
Vgl. rijkdom, vrijdom, ouderdom ala namen v . toestanden. Zoo beteekende
het vorstendom vroeger ook : het worst-zijn ; eveuzoo hertogdom en bisschopdom. Tegenwoordig wijzen die woorden het g e b i e d aan . Tceizerdom
hoort of ziet men niet meer gebruiken . In 't volg. vs. vullen wj tot in .
vs . 137 . Klemtoon op volck, ell in 't voig vs . op beer en oock . De zin is :
als 't yolk zich eens to buiten gaat, dan moet de Vorst bedenken, dat
hij zelf (als mensch) 66k falen kan . Biechte en boete in de aanv . wijs :
laat hij er voor uitkomen en 't verhelpen !
vs . 141 . Tzerklaes : Tilly heette Johan Tzerklaes, graaf v . Tilly. Hij was
een Zuid-Nederlander, nam al vroeg dienat, en klom in de geizerl . legers
op tot opperbevelhebber . Hij was een man van vele en groote gaven .
vs . 147 . Die slinks en rechts enz . Dit ziet op den loop van den slag bb
Breitenfeld . De vleugels (de eene werd door de Keizerl . zoo goed als
ingesloten, de andere weerstond den schok der vluchtende Saksers ell
hun vervolgera) ontwikkelden zich krachtig, drongen door en beslisten
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den strijd. De merkwaardige slag is in details beschreven ; o . a. in
vaderlandsche vlugschriften . Zie ook : de aangehaalde bronnen op blz . 281 .
vs . 149. zeyasen = zeis . yaren oegat (150) is niet een oogst van ijzer, maar
een wreede, onbarmhartige oogst. Vgl . een ijzeren lot, wil, wet . Meyesen
staat hier voor Saksen zelf.
vs. 153. De Dood wordt, verpersoonlijkt, in den regel voorgesteld als
maaiende met een zeis, of pijlen schietende ; hier vernielt h~ door to
bUten, verscheuren en verslinden. De ataele tanden zien op de verniolende
oorlogswapens.
vs . 155 . klepper : hier 8trijdros ; eig. rijpaard, naar 't geluid der hoeven op
bestrate wegen.
vs. 157-164 . Twee vergelijkingen uit de Oudheid steunen de voorstelling
van Tilly's vlucht voor den Koning : Darius, door de Perzische steden
vluchtende voor den jongen Alexander ; de Romeinsche adel veriiietigd bij
Cannae door den nog jeugdigen Hannibal . (Zie ook de Tool . b1z . 296 .)
vs . 166 . Twee graef Jannex. De eene Jan was Tilly. De andere Jan v .
Nassau, een der bevelhebbers der Spaanschen bij 't gevecht op 't Slaak .
Hij ontkwam ternauwernood in een bootje . Guataef met Nassau ,aengespannen" is niet heelemaal juist . Do bedrijven stonden op zicbzelf .
Ook nam Fred . Hendr . geen deel aan den scheepstrijd op 't Slaak . Alleen :
bb was A d m i r a a 1 der Unie. Op eenen tyd kowt beter uit. 't Gebeurde allebei in September.
vs . 169 . kneuet de hoop : sehaadt de hoop, doet haar afbreuk . Oostenrijk
bad er na de veroveringen van Tilly en Wallenstein aan gedacht, zijn
gezag in Duitschlaud absolnut to vestigen, evenals in zijn erflanden .
vs. 174-176 . Beetuwt met roof, enz . : omringd, met bijgedachte aan opeenhooping. Zie ook : vaenen, d i c h t behangen . Behalve met roof en vaenen
wordt hij nog vereerd met lycken, in hnn tomb geleyt ; d . i . : begraven
dooden . Wellicht ziet dit hierop, dat de oude Christenen bet een voorrecht achtten, begraven to worden van een heilig persoon ; ook hier dan
die vereering van den „Christen Held ."
vs. 179. En d'opgang enz. D. i . : De volgende morgen leert van den vorigen
avond, of : zoo snel verloopt bet tij van 't geluk .
vs. 181 . na het knielen . De Koning dankte God voor de overwinning . Over
8treck in 't volg . vers : zie vs . 136.
vs . 185 . voretenmorgenwecker. Vooral na Breitenfeld werden de onverschillige
Protestantsche vorsten overgehaald om de zaak des Konings to steunen.
Zij werden ,op,,ewekt" uit hun dommeligheid .
vs . 186 . d . i . : Breng den Paltz weer tot zi n vorigen luister.
vs . 187 . En 't vier de8 kryyha, enz . Ongewone constructie,ni verband met
bet volgende vers, waarin een ander onderwerp voorkomt . Vgl . Potgieters
"Des avonds kermende ingenomen, Viel 's uchtends nieuw gevaar to
schromen ;" (Lied. v . Bontekoe, vs . 76) .
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vs. 188. Keizer Augustus sloot den tempel van Janus en beweldadigde
't Romeinsche rijk met de vrede . Ook Vondel is de oorlog moe . Zie die
smeekbeden om vrede, wat Vondel betreft in zijn : Stedekroon aen Frederick Henrick ; Vredewensch aen Constantijn Huygens ; Deuntje aen
Mr. Corn . Tym . Padbrud ; Op het overlijden van Isabella Clara Eugenia
en Op de tweedraght der Christe Princen .
Dubleldam .
J. KOOPMANS .

N5]EnLANDS VOLKSTONEEL.

Hot is tegenwoordig de gewoonte, op de Spelen van Sinne met diepe minachting neer to zien . . . . Is evenwel eene andere en meer historische opvatting
niet meer overeenkomstig de billijkheid? Elke vergelijking met wat het
drama was bj de Grieken, met wat hot is voor ons, komt den rederijkers
slechts op beschaming en spot to staan . Doch wat geeft ons het recht, hen
naar then maatstaf to meten? Zij wenschten eeit reusachtige verzameling
tableaux vivant* to geven, een festijn van kleurenpracht voor het oog. Wanneer
nog in onze eeuw honderdduizenden meer dan alle schouwburgen van Europa
plegen to vullen, - gelijk dezer dagen bj het Antwerpsche Landjuweel gebleken is, - in verrukking op dergelijke optochten staren, waarom dit den
menschen van drie eeuwen geleden ten kwade geduid? En zoo we absolutie
gereed hebben voor de toeschouwers, waarom zouden we anathema's slingeren
naar het hoofd der vertooners? De spelen welke die vertooners ten beste
gaven, en waarmede ze insgelijks om den zegeprijs kampten, hebben van een
drama ternauwernood het uiterlijk, en nets is gemakkelijker en verleidelijker
dan er voornaam den neus voor op to trekken. Doch vruchtbaarder is het
en van ruimer inzicht getuigende, ook aan deze onbeholpen dialogen, wier
inhoud de spitsvondigheid van een grijsaard, wier dictie en versificatie de
onmondigheid van een kind vertoont, die hun toekomende belaugstelling niet
to onthouden. Hot is de groote stem des yolks die daarin spreekt. Hot zgn
de vragen van den dag die zich van dit orgaan ter opwerping en beslechting
bedienen. Hot zijn de ideeen die in het brein der menigte gisten, welke in
die wonderlijk berijmde samenspraken een uitweg naar de oppervlakte zoeken .
Ook dit is een drama, en niet een der minst belangwekkende
Betreffende de aanwending van het bovenzinnelijke element in het drama
ging de Nederlander bij zijn Romeinschen leermeester slechts in de leer waar
hot de toepassing gold. Hoe geesten in een treurspel to doen optreden,
bestudeerde hij bb Seneca. Dat hij ze deed optreden lag in den geest van
z~n eigen tijd, en vandaar zijn misbruik maken van dit tooneeleffect. De
zeventiende eeuw was ten opzichte van dit bijgeloof haar oudere zusteren in
geen enkel opzicht vooruit . Katholieken en protestanten dachten daaromtrent
ergerlijk eenstemmig . Satan - meenden zij - koesterde voor geen der beide
conflicteerende geloofsrichtingen eenige voorliefde . Heksenprocessen tierden even
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welig als in de middeleeuwen . Geestbezweringen, bet raadplegen van toovenaars, bet bezigen van liefdesdranken op onheilige wijzen en ti den bereid,
bet aanwenden van geheime middelen bij ziekten waartegen de toenmalige
geneeskunst machteloos was, bet onschadelijk willen maken van vijanden door
bet ter hulp roepen der helscbe machten, was bet schier dagelijksch bedrijf
vooral van de aanzienlijken dier eeuw. Het was een der euvelen des tijds,
steeds wreed onderdrnkt en steeds onuitroeibaar. Do mareehale d'Ancre werd
wegens tooverij verbrand . Erik XIV van Zweden raadpleegde de sterren.
Wallenstein zocht bij dezelfde hemellichamen zijn leiding. Jacobus I van
. De moed van Balthasar
Engeland schreef een dik boek On Witchcraft
Gdrard to midden der afgrijselijkste martelingen werd toegeschreven aan den
onzichtbaren steun van den vorst der duisternis . Nog een halve eeuw, nog
een eeuw daarna waarschuwden mannen van hoofd en hart, ten onzent
Dr. Daniel Jonetijs, Heemskerck, de schrijver der Batavisclie Arcadia, en
later Balthasar Bekker, to vergeefs tegen dit menschenonteerend wanbegrip .
De dramatische auteurs behoefden slechts den- algemeenen stroom to volgen .
Shakespeare bracht in den Macbeth zijn drie heksen, Hecate, Banquo's geest,
in den Hamlet den geest van Hamlet's vader ten tooneele.
H . J. POLAK, Gids, 1892 .

OBBILIUS ANTIBARBARUS .
De schrandre Orbilins, de Valla van zijn tijd,
Die al zijn gecstvermogens wijdt
Aan 't oordeelkundig onderzoeken
Van oude en nieuwe spelleboeken,
Hij, die de doling van een komma fiks betrapt,
En, wijl de letters 't woord, en woorden zaken maken,
Eerst om de letters denkt, en eindlijk om de zaken,
Hij, wien geen streep, geen stip ontsnapt,
De held, die door zijn edelmoedig pogen
De taal dus keurig schift en zift,
Sloeg onderdaags de scherpziende oogen
Toevallig op een luifelschrift .
Wat ziet hij! . . . . hij staat stil, verbleekt en zegt :
n0, Narren!
,,Waar zal 't in 't eind nog heen! . . . 0 wee!
nZoo durft men thans uw schoone tall verwarren
en schrijven Koffj met een C!"
J . VAN BRAAM t 1751 .
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UervolfJ vats biz . 269 (slot) .
611 . De Limburdsc1e Sermoenen, uitgegeven door Dr.
Groningen, Wolters, 1895 . - f 7 .50.

J. H . KERN Hz. -

[Bibliotbeek van Middel-Nederlandscf#e Letterkunde, Afl . 46-49, 50-54] .

Er is veel dat deze Sermoenen aantrekkelik maakt voor velen . 't Zbn
geen strafprediekasies - al hebben ook deze vaak hun bekoorliks. Ze zijn
in „zachte en vricndelijke toon" geschreven, „weinige middelnederlandsche proza .
stukken laten zich zoo gemakkelgk en aangenaam lezen" ook .
Wel om 'et lettertiepe dateert Dr . Kern ons handschrift in 't end van de
XIV' eeuw. De kolleksie zelf is 'en afschrift van 'en vroegere hs . dat vertaald was uit 'et mhd . Wanneer? Er staat 'en tijdsbepaling in, die lets
kan aangeven .
„ Enne hebbentene dog walna derteenhondert jeer in sinre menscheit
ane gesien elide sintene nog dagelics alse begerlike ane also daden op
den ersten dag due hi een gast was ." 1 )
De oudste tekst 2) was dus in de XIIIe eeuw noch geschreven . 3)
alti d later vertaald.

De onze

In deze uitgave heeft Dr . Kern 'et handschrift zorgvuldig weergegeven .
Scherp ging hij 't na, en noteerde nauwkeurig de biezonderheden 4) - : 'en
voorbeeld om natevolgen door konsjensjeuze nitgevers .
1) Limb . Serm ., blz . 353 .
') 't Is mogelik dat de schrijver van de bier 'oudste' genoemde tekst de getallen gewyzigd
heeft : wet meer gebenrtl Dan zoo deze'oudste tekst' noch weer 'en oudere'Vorlage'hebbenl
') Niet in 1333 ongeveer . Dat de mhd. tekst na hi : da inlast, geeft geen verschil .
Dit due hi (da)een gaat was" betekent toch niet, zoals Kern innavolgingvan Riegen aanneemt : toen hij daarginds (in den hemel) pas was aengekomen" ; want dit da op ,den himel"
(tie Kern, Inleiding, blz . 9) to laten slaan, goat niet aan ; s e d e r t b ij n a 1.300 joar hebben
de engelen hem is ziju mensheid gezien ; en noeh bewonderen ze hem als toen hij bier op
aarde, in sinre menscheit" kwam ; - bier was hij 'en pas aangekomene, 'en 'gnat', niet in
de hemet ."
4) Vg1 . b1z. 232, 1 ; - 368, 22 ; - 369, 28 ; 419, 11 . -
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De lezing van 't handschrift is bijna overal gehandhaafd .')
'En paar keer maar is er verbeterd, meer malen eveuwel in de moot 'en
andere lezing voorgeslagen . 2) Meestentijds is de reden hiervan dat in de
mhd . teksten lets anders staat als in de mud] .
Dit komt mij on-metodies voor.
Al heeft toch in casu, de mhd . tekst naar ons iedee beter lezing, dat
geeft m . i . geen recht om de mndl . in 'en uitgaaf die wetenschappelik goed
mag heten, daarnaar to wijzigen. Immers, 't doel is toch niet om 'en
n i e u w e b e t e r e vertaling to geven, maar 't is ons om de mndl . t e k s t to
doen . En nu zijn doze Sermoenen niet eens b e w e r k t naar de mhd . teksten
die ons bekend zijn . Mogelik ook ]as onze vertaler in zbn `Vorlage' wat wij
in hem nu met onze hoge wijsheid afkeuren .
Dr. Kern erkent dit trouwens : b.v . waar de ons bekende mhd . tekst heeft :
„lernen vnde merken", en de L .S . ,mercken ende leren" 3 ), of „din stap
vnd din ruota" tegenover „din rude ende din staf ' 4 ) : voegt hij er bb : „de
volgorde van twee door ende (unde, enz .) verbonden woorden . . . is vaak
versehillend . Waarom onze vertaler (of zijn Iron?) heeft veranderd, is
mij een raadsel" . En Dr. Kern laat de tekst ongeschonden . 'En bl jk
van grote omzichtigheid en skeptiese zin . 5) Meer hiervan evenwel als van
metode!
Om die reden acht ik dan ook long niet altijd de veranderingen of voorslagen daartoe, van Dr. Kern nodig, enkele malen zelfs onjuist ; hoe scherpzinnig ze vaak ook zijn .
Volgens de middeleeuwse simboliek doet de geestelike mens vaak als een
zwaluw, die
ehar spise vligende nemt. Also duet der g e s t e l i c m e n s c h e : hi nemt die
spise der selen al vligende . Dese vloch (vlucht) es begerde dar die sele mede
vligt in dat bimclsche ]ant . In desen vloge, dats met derre begerden, werd die
sele gespitst ; die spise vutse also dasse op ertrike trost no- tuverlaet en nemt in
engenen danger dan in den himelschen troest allene : dar suecse troest en werter
mede gcspitst. Also sprict S. Augustin : Gi suit alien tegancliken troest versmaden
ende suit v herte op richten in din hemelschen troest allene ." 6)
Wat is hier onjuist in? Toch niet de herhaling van 'troest'?l En „dar
suecse troest" is toch goed? 't Geeft 'en goeie zin, al staat er iets anders als

1) Vgl . biz. 227, 9 ; - ook 467, 6 . ') Aftekeuren is 't wijzigen van XII, VI, X, enz . i n twelf, sea (185), teen (198) enz .Dit is nergens ook voor nodig. Anders dan om 'en ouzuivere indruk van middeleeuwse
schrijverij to geven .
+) B1z . 846, 11 ; vgl. 372, 1611 `) Biz . 294, 5 .
+} Vgl. ook 448, 12 ; - 449, 4 ; - vooral 410, 1 . - 520, 4 .
~) L. S . 451, 14-452, 3.
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in de tot noch toe bekende mhd . teksten. 1) Maar daarvan is de onze toch
geen die r e k t e vertaling. Waarom zal men hier nu veranderen ?
Ook ben ik tegen 't stilzwi Bend veranderen van de interpunksie. Dit is
gevaarlik doen . Zo moet Dr. Kern toegeven dat verscheiden plaatsen anders
kunnen opgevat ; dat b .v. Fie vri sine? evengoed voor 'en uitroep kan gehouden . 2) Zelfs stemt de handschrift-interpunksie soma met die van de Vulgaat, waar de uitgever verandert - alweer om de mhd . tekst1 3) Wel
geeft hij hier, als elders, hoe 'et handschrift 'et heeft, in de noot aan,
whkr er verscbil van mening kon wezen . Maar dat verdedigt z'n verandering niet . Bovendien, hij deelt dit wel mee, maar altijd alleen waar kijzelf twijfelde . Dit acht ik toch noch to subjektieve willekeur, al erken ik
graag de grote skeptiese zin van Dr . Kern . Waar hij zelf nu niet twijfelde,
de tekst ]as naar zijn mening ; daar zijn de anderen die wel twijfelen, weer
genoodzaakt 'et handschrift zelf to gaan raadplegen . 4 )
En de uitgever erkent - dit spreekt vanzelf - dat de middeleeuwse interpunksie enige waarde heeft . 5) Hij wil evenwel de lezer geen n raadeeltjea
voor zetten ;" 6 ) dit 'zj' zo, last hij die dan in 'en noot oplossen, door dAAr
zijn interpuksie meetedelen ; - niet in de tekst.
Trouwens, voor wie geeft men zulke mndl . stukken uit? Allereerst toch
voor vak-lui . Maar zijn deze op de hoogte van hun vak, dan willen ze in
ca .n kunnen zien hoe 't handschrift 'et beeft ; geef daarom de aantekeningen
om 't anderen gemakkelik to maken, dan in 'en noot!
Die nu op deze uitgaaf de middeleeuwse interpunksie gaat bestudoren komt verkedrd uit !
Ook vind ik niet goed dat de splitsing en 't aaneenschrUven van de woorden
is gewijzir , d . Er is evenwel ,geen spoor van konsekwensie in 't handschrift "
') Voor 't eerste in den himelsehen troest allene" hebben die : an himilschendingen. Voor
dar : dar an . Vg1 . ook 402, 24? 428, 22? - 324, 25 ; - 368, 12 ; - 396, 20 . 6) L. S ., b1z. 325 , 19/20 : 't hs. heeft sinse . NB .
Vg1 . ook 370, 19 ; - 315, 14 ; - 818, 23 . - 580, 31, 33 . - 613, 91 6) L. S., blz. 303, 26 . 't Mhd. wijkt hier van de Vulgaat af.
Deze L . S . hebben meer woordelijk naar de . . . Vulgaat", b.v. blz . 205, 19 ; 518, 21 .
Ja, zelfs komt de vertaliog van 't Latijn overeen met den tekst der Vulgaat" ; terwgl hat
latijnse sietaat in de L . S. anders luidt . Vgl . b1z. 620, 1 . - Reden to meer om niet de
tekst eigenmachtig to wijzigen .
) Vg1 . ook vroeger v. d. Bosch, Taal en Letteren III, 31/2, 42, 159 vooral, 164/5,
hoe nodig dit kan wezen . - En Now. Geogr . Neerl. IV, b1z. 9, noot 3 ; 11.
6 ) Voorrede (b1z. 2 midden) . Kan men niet uitmaken of die van de sebrq"ver of van de
kopieIst is ; welnu, to eerder in dubiis abstine" 1 Met deze tekst kan niemand't ooit nitmaken .
't Zelfde is van de hoofdletters to zeggen die dikwels de dienst van leestekens doen .
6) Alleen zijn me de zinnen op bl. 500 en 601 minder duidelik met zin interpnnksie als
ze met die van 't hs. wel zouen wezen . Zijn verklaring in de noot helpt 'et meest tot recht
verstand .
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Zou 't aksentueren ook Un oorzaak daarvan wezen ? Kern zelf maakt de
mooie opmerking bij biz . 546, vs . 1 : „de scheiding der twee woordjes in 't
hs . i s bier niet zonder beteekenis", er blijkt nit dat er niet also, maar al ao
moet gelezen. En men schreef veel meer volgens de `zin', volgens de uitspraak
van klankgroepen, ale volgens zogenoemde konsekwente spelregeltjes . 1 ) Konsekwensie in dezen? Nag men dit onjuiste begrip - dat ook al weer z'n
oorzaak heeft in 't uitgaan van ,Taal is Schrift!" - wel als eis stellen?
Samenstellingen worden meest in twee woorden gescheiden, maar ook vaak
aaneen . En 'toch - meende de uitgever scheidbaar samengestelde verba in
tweeen to moeten schrijven . Doet hij dit ook ale ze aan een geschreven in
't he . stonden? Ik vermoed van wet, om de konsekwensie-maniie, maar ik
weet 'et niet .
Alweer : die studie wil makeii van die scheiding en aaneenschri ving van
de woorden, staat met deze tekst due verlegen .
En - mocht 'et nu voor de talrijke XIX eeuwse lezers nit 'et Grote
Publiek misschien zo wenselik wezen dit toch to verregelmatigen - - dan
kon dit bier zo eenvoudig gedaan met 'en verbindingsstreepje (-) ; - zoals
Dr Kern zelf doet - maar in zijn (lang niet alles inhoudende) woordelijst .
Wat ik tegen deze wijze van uitgeven aanvoer, raakt - zoals men begrijpen kan - veel-veel-meer nocb hoe anderen uitgeven . Vergeleken toch
met teksten, zoals die meest in Nederland, 2) en ook daarbuiten noch gedrukt
worden, is dit 'en model-uitgave, die ik zelfs stel boven de Spieghel Hietoriael
van d e V r i e s-V e r w ij s ; en naast de Brandaen van B o n e b a k k e r.
De bewerker gaf in 'en Inleiding 'en grammatica op deze Sermoenen ;
tegelijk 'en bijdrage tot de mndl . limburgse spraakleer, door 't aanhalen van
vele andere teksten . 't Is nauwkeurig bewerkt, fijn geschift ; de konkluzies
met biezondere voorzichtigheid gegeven . Van grammatiekale studies overtreft
dit de meeste.
Hier is de nieuwe wetenschappelike metode ten voile toegepast : f e i t e n
konstaterend, zo nauwkeurig mogelik, die dan verklarend, en niet
die met de 'grammaire raisonnde' v e r o o r d e l e n d . Maar 'en heel enkele
keer komt 'et ouwe taalbegrip noch eventjes uit . Zo beet, als de sing . en
de plur. i n vorm gelijk zijn op 'en pear plaatsen, dit ,willekeur" 3) : - , ce
n'est pas le mot" I

') Vgl. allnmbe veet, L . S . 219, 4.
s) Lees ook van den B o s c h, Taal en Letteren III : Hoe men uitgeeft en verklaart .
a) Vgl. b1z . 338, 10 ; - ook 617, 6? - in verband met 402, 27, slot van de noot, en
Inleiding, f 122, 2 .
Ook lgkt me vooralsnoch onzeker 468, 28 : gelofde[n] Heren (n voor de H?) en 449,
10 : outlisen(t) (valt de t na n nooit af? vgl . daartegen 'et tegenwoordig maastrichts, maar
zijn de L. S . wel maastrichta? hoe hebben 't nn andere limburgse diealekten?)
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wordt en met gesproken als men van 't vroegere tot nu gaat 1 ), en

als dat vroegere als beter wordt gekwaliefieseerd .
Dat verraadt ook de termienologie in § 149 (blz . 103). - En - al
worden overal de hedendaagse diealekten geraadpleegd, en zijn ze meest maatgevend - toch komt 'etzelfde weer nit in sommige beweringen, b .v. op
blz . 43 en 49 omtrent de e(e) en ei, en o(o) en ou die naast elkaar voorkomen .

Bewijst de scbrijfwijs van de L . S . niet veel eerder 'en nitspraak
van A, & ; - en du, 6 dan dat de schrijver vormen nit de mndl . sehrijftaal
gebruikte, waarvan men niet eens zeker is dat-die bestond? 2) Of is 't verscbil alleen in oudere en jongere schrijfwijs? 3)
Zelfs 'en opmerking als : „smake moet hier wel mannelijk wezen ; waarschijnlijk moet men dus 'edelen' lezen" 4 ), maakt 'et openbaar . Misschien is 't
ook to merken in de vraag bij 422, 16 : der bernenden minnen, Sic . bernender? 5 )
Maar - dit zijn uitzonderingen op 't overige naar goeie metode bewerkt .
Daar deze Inleiding bewerkt is op 'et handsebrift, en de uitgever later bij
't drukken van de tekst zich zelf korriegeerde, moet naar opmerkingen in de
noten hier en daar in de spraakleer iets gewjzigd .

Zo b1z. 9, vgl . 288,

24 . -

26, vgl . 409, 20 . - 39, r. 8., vgl . 405, 22 . - 42, vgl . 515,
22 . - 47, vgl . 242, 8 . - 65, vgl . 223, 9 . - 73, r . 2 ., vgl . 375,
24 . - 80, r . 3 ., vgl . 570, 21 . - 83, r. 4 ., vgl . 471, 28 . - 87, vgl.
314, 30. - 101, vgl. 313, 30 . - 105, vgl . 604, 5 . - 139, vgl . 314,
30. Ook de noten bevatten veel belangrijks ; daarnaast moet evenwel geregeld
de woordelijat geraadpleegd . ON Te meer daar 't me toelijkt dat Dr . Kern in
deze woordelijst en zelfs hoe meer bij van de tekst afdrukte, in zijn konkluzies al skeptieser en voorzichtiger werd .
Die woordelijst - 'en belangrijke bijdrage voor 't mndl . - bevat „de

') En niet - zoals Kern veelal wel duet - van 't nil nit, 't vruegere opheldert . Zie Taal
en Letteren V, 42 : Over naamvallen.
') Vgl. vooral Kern self, b1z. 163 : geet en geit kunnen ook cen tijdje in ecn dialect
beide hebben beataanl"
') Vg1. 'enzelfde geval met ow, uw en ouw, Kern zelf, blz . 50.
') L . S ., blz. 418, 19. Er ken nit blijken dat de -n toen al wegbleef ; sporadies ; - zelfs
mogelik algemeen, maar dan bleef men 'em schrijven in de geschreven taal : 't geval staat
in dat geval met -mw, -ow, -ouw gelijk.
Vgl. ook 494, 5. Van 'en ander `genre is de opmerking bip 'adame', blz. 207, 27, - en bij alwereg,
$78, 10 (zie woordelijst i .v.) .
Jammer genoeg, vin(I ik deze vorm zonder n met in de Inleiding genoteerd .
') Vgl . er bij Inleiding, blz . 106, midden.
) Vgl . de noten bij r. 9 en 14, b1z. 297, en de woordelijat i.v. scrinen. - 339, 22,
en i .v. wandelike. - verder 227, 19, - 259, 24, - 387, 16, - 419, 17, - 421,
12, - 427, 8 .-
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woorden die alleen in de Serm . of buitendien alleen in ander limb. teksten . . .
voorkomen" . . . Zo ook, maar „b ij u i t z o n d e r i n g woorden die ook een
enkele maal in 't Wmnl. voorkomen, maar in de woordenboeken ontbreken
of verkeerd zi n verklaard ." Zo worden van 't grote mndl . Woordeboek verbeterd : adere, 210, 4. - alten, 518, 4 . - ane dien dat, 523, 15, 16 . an sin, 467, 30. - archwenich, 235, 2 . - bescemen, 400, 20 . - bestrickt,
211, 22 . - billik, 224, 18, 20. - bouen getrect, 574, 20 . - cypren,
543, 19 . - bruden, 217, 5 . - brudelen, 393, 7 . - dan, 361, 10 (vgl .
Verdam II, 1735 i.v . getemen) . - derue, 480, 18 ('t artiekel in Verdam
vervalt). - dirgeliker, 509, 13 (vgl . Verdam II, 138) . - dor trech, 541,
34 . - edelike, 554, 32 . - eenke, 73, (346, 3) - entwee, 515, 22 . - erleggen,
389, 6 . - gebloeyd, 137 . - geborsten, 221, 1 . - gecleet, 582, 27 . gelikerwise, 100 . - gesaten, gestillen (niel refleksief), 573, 25 . Vgl . Stoett,
SJnt. § 161 . - getempt, 148 . - gewerren, 604, 16 . - gewoege, 75. griet, Woordelijst, i .v. - hamerslach, 504, 3 . - here, 543, 26 (vgl . Verdam i .v . hare) . - hermaken, 508, 19. - huden, 622, 5 . - invloot,
225, 26 . - isop, 399, 27 . - iagehont, 348, 29 . - iameregheide, 317,
13 (vgl. Verdam III, 1016). - caneel, 242, 8 . - clotere, 605, 15. *nus (utfuseg), 330, 21 . Verder zgn er opgenomen de ,woorden die in een bepaalde betekenis alleen
in de Serm . of buitendien alleen in andere limb. geschriften voorkomen ."
In dezen kon hi kompleter wezen, dunkt me . Zo mocht m . i . eersamen 1),
minne 2), inger 3), op aig = in nobismet ipsis 4 ), to I empt 5), 'an die noet
gaen' 6 ), teren 7 ) wel opgenomen zUn. En zo ook had moeten vermeld eechte
epele, in : „hi sag . . comen Heren Daiiite ende andere herlegen met harpen
ende met anderen sechten spele" 8), waar `secht' wel 'liefelik' beduidt ; vgl.
'segten herte' 9) : liefdevol hart, en beter noch 'et sienonieme „ tedre,"
H o o f is Granida, 754 . - Zo mis ik er ook in Neil' 10), dat Dr. Kern in de
tekst ale heilech drnkt, m . i . ten onrechte . Er komt voor „van der h e i l e r
selen" 11 ) ; maar ook „die h e i 1 e gotheit " 12) ; en „der h e i 1 egest" (subjekt) 13) .
Verdam heeft nit andere werken ook heil(e) 14 ) gevonden ; in de XVIIe eeuw

•) L. S . 412, 26.
3 ) L . S . 233, 28 .
~) L. S. 495, 6, 10.
) L. S. 209, 28.
a) L . S. 590, 1 .
L. S . 576, 10.
) L . S. 504, 33 .
•) L . S. 445, 10.
) L. S. 263, 18 .
) B.v. L . S ., blz. 234, 20 ; - 238, 3 ; - 239, 15 ; - 244, 9, 10, 26 ; - 300, 28,
28 ; - 301, 1 ; - 303, 24, 27 ; enz ., enz ., enz. ') L . S. 439, 6 . Staat in de Wdl .
L. S . 295, 25 . Ontbreekt in de Will.
.
244,
10
;
dat
Kern
samengetrokken
acht
nit heileg(e)geat. Vgl . ook Inleiding,
") L . S
blz . 106 . 't Ontbreekt in de Wdl . •) Mindl. Wdb. III, 262 . Ook noch Melia Stoke en Ferguut.
7)

A 2)

1
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gebruikt H o o f t en anderen 't noch 1 ) . Waarom ook zou naast 'heilig' geen
adj . 'heil(e)' bestaan kunnen?
Waarom schrijft Kern trouwens : ,heil' d . i . heilech"? De ' voor -e komt
vaak voor : 2) in de L. S . schgnt bet echter van niet ; staat de ' wel echter
ooit als afkorting van

•eg-e? waarom dan ook niet 1eil' als heile op .

genomen .
Zo ziju er noch enkele opmerkingen to maken.
zonderingen .

Maar alweer : 't zgtt uit-

En wie bereikt 'et volmaakte?

Juist doordat 'et handschrift zo nauwkeurig is weergegeven, valt er lets
biezonders in optemerken ; zeker zal dat ook wel in andere handschriften
voorkomen, maar 't werd door die ze uitgaven, niet genoteerd : natuurlik!
Ziehier hoe de woorden 'afgebroken' zgn :
wa

I

ars 3) 444, 17 . - openba

31 . - gema
20 3) . - ha

elte 366, 26.

I

er 54a, (290, 17.) °) - cla

- gema

I

elde 367, 9 .

- gema

er 234,
et 284,

wa 11 entstu 301, 24 . enwoers 605, 20, vgl . Tijd8chr . X1V, 36 . ombe ve I bet 218, 21, vgl . Inl . § 102 . - ge I ert 474, 16 s) . o nderde I elt 459, 15 7) . - bere 11 et 640, 15. - vie I eschs (biz. 583,
b

estelike 589, 16 ; 575, 2. -

e J edden 473, 30. - we

I

6) s) . - Ii ~ efliker 319, 12 . - nli I igt 445, 26 . - tfi 11 it 425, 17. I in 581 ,
26 . - scri I ift 466, 17 . - wi I eat 241 , 32. - sci I ent

ti

237, 15 9 ) . - ro
30 . -

27 . - to
g

I

esen 641, 33. - bro

ho ~ estsonde 285, 22 . enden 252, 13 .

wo

I

I et

354, 19 . - no [let 640,

ert 357, 33 . - wo

- du 11 et 291, 30. - wisdu

I

I erden 526,
em 135a. -

ewa J er 301, 19 . -

') Hooft, Psalm 113, zie O u d e m a n s . - In een van de autwoorden op de 'Akademievraug' stoat : Jehov' op zijnen Throon gheseten 11 Versmaet al d' oiaheyle Poeten, I . . . . vgl .
Unger, Vondel 1630 tot 1636, blz . 247 .
') Evengoed in oude drukken, zo b.v. de 'Inkunabel', de Oude FrieeeWetten,s .l .e.a .,vgl . Germania XXXV, 2, vv .
Moor de uitgevers hebben dit geregeld genegcerd I Is de schrijving van m 8rtele ook wel 'marrtele', L. S. 532, 1? Stoat er niet bet
aanhaliugsteken tussen m en r? - Of is de r later op 't end van de lienie erbij geschreven? vgl . drone, drop, draf, bier blz. 15 onderaan .
8)
d wordt in de Serm. nooit as geschreven", Kern .
') Is evenwel in de noot niet aangegeven als afgebroken .
8 ) Vgl .
De verbeteriug gemaect of gemact ligt voor de hand, moor de lezing is best to
verdedigen : men vatte yemaet op als part. p(ruet). van maten," Kern .
6 ) Dit bewijst echter nog niets vuur eeu uitspraak geert," Kern . Vgl . blz . 138 .
7) Vgl . eenech 559, 16 .
8 ) Is evenwel in de noot niet aangegeven als afgebroken .
9) Vgl . beschiint 400, 20 .
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verke I efst 1) 436, 9. - he I eft 470, 31 ; 475, 6 ; 605, 19. - erhe I eft
84 7, 21 . - spre J ec
c 478, 7, vgl. Inleid . § 205 . - ve I egt 478, 22. ne ( em(p)t 635, 33 ; 212, 2 ; 360, 8 . - le I eat 267, 9. - le ende 221,
7. - he I er 421, 18 . - se er 212d. - enwe I eg 304, 13 . - gebe ets
319, 32 . - gene I ert 484, 33 [vgl . diealekties veer = ver .] - tsappe el
642, 2. ma ect 204, 212) . - ma ecde 439, 6 ; 413, 11 . - er ma ecde 514,
22 . - gema I ect 515, 4 . - ma I egt 437, 14 3 ) . - sea I emden 527, 1 . sc(h)e emde 332, 17 ; 506, 5. - ada I ems 249, 31 . - do I egt 433, 21 . bro esheit 539, 2. - co I empt 589, 21 . - wo I ents 614, 21 . - wo cut
390, 20 . - sto I ect 204, 29 ; 207, 15 4) . su I elt 318, 5 ; 436, 5 5).
gall eft 56d. - bega eft 523, 26 (dedit id) . - wall eat 120a . - dor
sta I ec 535, 8 . - gesa et 588, 25 . - sa I etheit 597, 23 . - sa I et 354,
25 6). - na I et 504, 12 . - bra I echte 1656 ; 524, 7 . - su I echte 151 1
(496, 21) (is niet aangegeven als afgebroken) . - volbra I agt 319, 10. kersta ( el 414, 8 . ma ech 183, 1 ; 219, 7 ; 561, 10 ; 623, 11. - ma I eg(tu) 211, 6 . pla I echte 515, 18 . swa I erde 531, 19 (cutis) . - sta f ere 352, 9 ; 398, 29 . - eta I erf 509,
.9 - sca J cerp 568, 22 ; 622, 23 . - wa I erp 623, 22 . - notdo I erfte 447,
14. - bedo I erfte 410, 24 . - ho I ern 604, 2. - do enct 410, 18 . du enct 234, 9 7 ) . - do I egter 394, 22 s) . - geco egt 516, 18 . era I~ egtger 358, 30 9 ) . - sna I echts 529, 18 . getre ect 10) 450, 18 . - sere I eft 366, 19 11) . - bere epts 566, 15! nre I egt 194, 27 . - re egt 286, 20 ; 396, 2 ; 432, 18 . - to I empt 590,
1 (temmen). - gele I enct 414, 25 12) . - be etste 229, 3 13) . - beri igt
587, 28. - 1i I igt 353, 8. - ongeri I icht 429, 14 14) . - li egt (= ligt)
377, 3 . - dibi ilde 587, 34 . - brudego I em 595, 7 . 1

o

1) De e was gerekt, maar de spelling met ee komt anders niet voor", Kern, in denoot •
[Voor 'heeft' vgl . de Verbeteringen, blz . 695 .] Vgl. 'geensteren' 454, 22 .
i) mact 413, 14, - makt 332, 8 (t op ratnur, van et?)
~) Vgl . magt 437, 21 .
) Vgl . stoect 207 , 16 .
i) sael 599, 27 noot.
e) 'saet' ook 410, 7 ; 598 , 1. - gesaet 598, 3. - sat 598, 9.
1 ) anders 'donct', 'dauct' .
8) Gewoonlik 'dogter' .
) Onmiddellik er voor : cragteger .
' 0 ) In de Tekst : getre[e]ct. - De spelling 'getreect' komt niet voor ; de e was dan
ook kort", Kern . 11 ) In de tekst scre[e]ft
1 i) Tekst : gele[e]nct (= verlengd!)
'a) is geen onmogelijke vorm, maar in de Serm . wordt't woord nergens zoo gespeld," Kern,
14) Tekst : ougeri[i]cht .
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Zelfs
gewa

I ut 231, 18 . - toentfermeche I ide 251, 31 (vgl .? o I etmudegse 336,
20) . - pale II is 399, 18 . - na J uwelike 583, 2 . - arbe II it 462, 4 . ble II ift 358, 14 . - si II e 588, 15 . - he II it 588, 30. - he II it 588, 30 . -

En :
erua
tel

remt 473, 2. - erstar

I

I

of 469, 23 . - bedar

I

efs 610, 23 . -

eg 440, 2 . -

I

Zelfs
sele eg 442, 16 . - hime I els 377, 11 . - hime
beteke ~ ent 444, 8 . - besige II elt 634, 3. -

I

elsch 199, 10. -

I ken 202, 6 . - spree I kic 637, 6 . - hebbic I kene 498, 2 . kelheit 424, 15 . - buc ke 524, 19 . - m scelic I ke 302, 25 . were liken 396, 1 . spree

d5e

I

dat ~ tsien 555,

- dart tut 611, 28 . - ent trowen 465, 16 . toit 619, 23 .) - ont teganelic 447, 10. tene 325, 16 . - hegt ~ tinge 229, 14. - sut I techeit 463, 18 . -

(? ont

7.

trect 624, 26 .) - (? of

louent

Jut II ter 192, 16. - tit
verget II ten . blis

I

tel 642, 12, 14 . - verblit

ter 629, 23 . -

I

scap 430, 30 . - gerus I ache 575, 7 . - sns schedane 630, 17,
- bes I sehedenheit 488, 6. - ans ~ schin 480, 14 . schelic 594, 5 . -

vgl . b1z . 58 .
hoefs
als

serve (sicut eum) 411, 15 ') . -

heil

let 2) 251, 29 . -

him ~ melsc(h)e(n) 196, 16 . - 420, 3. on next § 73, 1 . c. - segen I ninge 295, 8 . - gebruken II nisse 556,
g
9. - wese I ne 581, 22 . inter

re 594, 33 . de 3) 243, 20. - gewerget de 592, 13 . - vrit
(?met den 459, 5 .) berigt

I

I

I

dage 473, 4 . -

') Kern, j 111 : men verwacht alaene, d. i . alzene ." In de tekst stoat niet de afbreldng van de woorden genoteerd .
i) Tweeds l op ratuur van d (cop .) . Een 2 pers. pl . p(rae)t op -det komt in de Serm .
niet voor." Kern .
') Volgens Kern, Inleid . 58, ontstond deze konsonanten-kombienasie aldus : ,bq de splitsing
in lettergrepen schreef men op 't einde der eerste het teeken dat ook aan 't slot van een
woord stond, aan 't begin der tweede syllabe bet teeken, dat aan 't begin van een woord
word geschreven . "
Maar hoe dan Jacob pe?
Dit is net bet omgekeerde ; natuurlik ook wel to verklaren. De vraag is : wat sterat racer
met Were gegevens, en is natuurliker en eenvoudiger .
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iunc geren 315, 14. - dine
nech I gelen 186, 29 . lich bame 498, 4 . Jacob I pe 525, 34 . -

I

gen 478, 32 . - sonc

I

gen 502, 28 . -

Blijkt hier niet duidelik dat men ook naar 'et afbreken van de woorden
de spelling regelde? Zodat, waar geregeld noch de vokaal noch de konsonant
verlengd of verdubbeld werd, men dit wbl deed
bij vokalen - zelfs met 'en korte klinker - om de regel uiet to beginnen
of to eindigen met 'en konsonant of konsonantengroep, als gebenren zoa bij
scre I ft, wa I rs, dbi I lde, uli I gt, hime I Is, sele g, arbe it ;
bb konsonanten - zelfs met de twede van 'en medeklinker-kombienasie en
na 'en lange vokaal - om aantegeven dat de uitgedrukte klank zowel tot
'et end van de vorige silbe als tot 'et begin van de volgende behoorde die
'en regel lager begon 1 ), zoals : als I gene, liter I re, gebruken I nisse, enz . enz .
Er zal tegen mijn eerste konkluzie ingebracht worden : en go t8 2) dan,
daar toch -to aan 't begin van 'en regel ? ! Alleen : -ta staat op 'en wegkrassen van iets anders - wel van eda? in elk geval stond voor de t(d ?)8
noch 'en letter. Zo komt ook dat 1 a 3 ) voor, verbeterd uit dat I ea, en
dit a 4 ), waar de a is geschreven op ratnur van ea (?) ; en het ea 5), waar
door de kopieist ea werd geschrapt, en 'en s bb het wend bijgevoegd. Deze
uea s) de uea nit, en schreef op
verbeterde vaker : zo krabde hij wel bij
de ratnur, waar onduidelik : efa, of fa ; evenzo deed hg bij he I ft 7), waar
op ratuur van drie letters, waarschijnlik -uet is geschreven .
de
Analoog daarmee is t ow 8), waar na de t de e is weggekrabd ; en
8 1 war 9), waar na de a 'en e(?) is geradeerd ; en d I water 10) waar na de d
zelfs at schijnt weggemaakt ; en dr I ane 11 ), dr I op 12 ), drII of 13 ), waar de r
later is bijgeschreven, en 'en komma boven-rechts ' uitgekrast is .
Dit uitgekrab komt ook in de tekst voor : vaak staat data op ratuur van
dates 14) ; merkte de schrijver dat hij letterlik 'en dat ea had gekopieeerd ;
I

1

I

he

I

ft

I

I

1 ) Vg1 . Kern, Inleid., blz. 58 midden-in .
') L. S. 343, 11 ; - 434, 2 ; - vg1. 520, 20 ; - 492, 4 : waar dea schijnt uitgekrabd. ') L . S . 467, 29 : voor -a is ratuur van e, na de -t staat 'en verbin(lingstreepje' ; 511, 20 ; - 479, 9 :,voor a ratuur van e" ; - 498, 28 ; - 645, 8 ; - 607, 7, 13 .6) L . S . 427, 4, 27 .
') L. S. 340, 15 .
') L. S . 553, 10.
') L. S. 544, 21 .
') L. S. 505, 16 . 1 1) L. S . 378, 2.

' •) L .
hij

data

') L . S. 200 , 1 .
' °) L. S. 208 ,
'') L. S . 420, 8 .
'') L. S. 488, 27 ; vgl.
S . 285, 12 ; 297, 3 . - Ook zou kunuen beweerd : van dal ea in
makes . Maar hoe dan 't verbindingsteken bij dat- I es, vgl . 67,

15 ; 16 (bis) .
318, 20 : d'r I af.
twee woorden won
29? - En blijkt

wnt ik stel, niet daidelik nit de veranderingen bij 340, 15? :
hets I .,a bijgevoegd . Vour aan den volgenden regel ea geschrapt (cop.) ." Kern .
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welke letter-kombienasie hj i n de tekst terecht verkeerd vond? Veranderde
h j daarom ook nzaket - overgenomen van mak I et? - in nzakt 1 ) en minuet
in mint 2) - nit min I net? - doget in dogt 3 ) - uit dog I et? Daarom
wel schreef h j dier 4 ) , naar 'en door hem gelezen di I er.
De afschrijver vond wel in z'n Vorlage die spelmanier . Daaruit verklaart
zich, dunkt me, 'en kenegte 5), dat afgeschreven zal wezen van 'en vroeger
ke I negte ; 6) en ewefet 7 ) en rechet 8) nit 'en ouder ewef I et en rech et ; 'en
ecrizzne e) of gecrudde 10 ) naar 'en vroeger ecrin I tie en gecrud I de .
Ook hoe boven lit 11 ) en ogen 12) ' en i en 'en e bijgeschreven werd : in de
Vorlage zal li I it en o I egen gestaan hebben .
Maar verklaren zich uit die afkortingsmanier ook niet al die zogenoemde
,,ongemotiveerde verdubbeling(en) van korte konsonanten na een lange syllabe" 13). B.v . : geruckinge 510, 28 . - vorsmackinge 258, 31 . - spreckic 282,
25 . - suttecheit 258, 34 14) . - vtterster 344, 17 . - bedde 473, 28. kussche. - ville (viel) . - bewillen (onderw jl) . - dinne (die ne) 15) . wonnende 538, 33. - wonninge 486, 34 . - werre (ware) 76c Kern,
Inleid . dencken . - drencken . - datten (dat en) . - kennentten (Statutenboek van
31aastr. 324) . - hennden (binden) 503, 35 . - opperstendenisse . - lesschen . stormmelike 575, 6 . - onnere . gewuchge 531, 31 18;. - dencge(n) 386, 7 ; - 486, 35 ; - 490, 80 ; 503, 34 . - iuncgeren 423, 25 17 ) . +)

_)
3)
)
)
)

L . S . 332, 3.
L . S . 278, 8 . - Mischien ook hebt, 357, 7 (nit heb-et??) ; L . S . 356, 19 . L. S . 428, 5 . - de punt onder de a duidt aan : moet wegl

L.S .316,26.-

Ik neem duarmee noch niet aan dat de afschrijver zijn h e . in ongeveer even groot formaat
nam als zijn Vorlage was : waardoor 'en 'afgebroken' woord in dit laatste u6k in 't zijne zou
inoeten 'afgebroken' wezen ; evenmin hon ik 't schrift voor ongeveer 'tzelfde tiepel
Al kan dit natuurlik voorkomen .
3logelik is er ieta aangaande de ' Vorlage' toch uit to vinden nit deze afbrekingen , en de
korrekeie van 'dezelve'!
Beter : sweuet of aweft, Kern .
') L . S . 218, 6 .
) L . S . 279, 13 . In de tekst : rechte.
) L . S . $44, 23 . nn kan eenvoudig een andere spelling zijn voor n, maar misschien ook
is scrinne nit acrinene ontstaau" . . . . Kern .
Verkeerde spelling voor gecrude, ontstaan door de gedachte aan
10) L . S . 402, 8(bis) .
't gewone afleidsel -de", Kern.
+') L . S . 352, 25 .
+') L. S . 195, 30 .
Kern, Inleiding, blz . 57, onderaan .
+ •) Vgl . sutecheit 258, 33.
di ne" 224, 28 : gewone spelling voor dine (quae eum), Kern, ald . noot.
+ •)
Vgl . Inleid ., bl . 75, noot.
+'') Overigens altijd ng, Kern, Inleid . Vgl. iunc I geren, sons I gen, enz.
vi

21
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sechge 286, 31 . hnuelechge 282, 30. - ernstachee 539, 27 . - ernstaggen 625, 25 . beetde 374, 78 . - dogtden 592, 19 . geknochtden 503, 33 . wereltde 192, 30 . Ja, hebbeu we in deze manier van afbreken mogelik niet de oorsprong to
zoeken van de dubbele vokaal- en konsonantschrijving?
Dit begirt al vroeger, maar komt in 't oudnederfrankies, oudfries, oudsaksies, angelsaksies, oudhoogduits en goties, alleen noch sporadies voor 1 ) .
In-'t-begin spelt men met enkel letterteken . Vinden we daarvan sporen
over in de schrijfwijs he I ben 255, 13 ; - 593, 15 . - he I bie 483,
28 . - ha I den 427, 1 ; - 491, 17 2 ) - (? ne I mer 257, 1 .) - ha I d
492, 13 3 ) . - ma I ch 349, 2 ; - 353, 13 . - beta I gic 225, 3. - En
zo verder : laghen (ridere) 569, 14 a) . - lighame (,,een 180 maal", Kern,
Inleid .) - hefen 186, 23 5 ) . - mereden 490, 27 s). - temerman 302, 12 7) . Is dit overoude tradiesjonele „spelling" 8 ), die men noch aanhield in Limburg, sedert de VI • eenw al 'en bloeiende streek, en waar ook veel geschreven werd?
Of - wijst 'et mischien met he bben °) er op dat de afschrijver niet
meer die afbrekingsmanier in zyn tijd konsekweut toepastte?
Nader onderzoek zal uitwijzen of 't niet met algemene v e r d u b b e l i n g
van de konsonant en vokaal begon ; vermoedelik kwam de e veel voor (statistiek zal dit moeten aangeven) waardoor de volgende e tot algemene `verdubbelaar' werd, ook bij de a, u en andere vokalen .
Met de gegevens die we nu noch maar bebben, kan ik niet meer als vragen
stellen . Talloze handschriften, vooral oudere, zijn nategaan ; waar mogelik,
') Zie Paul-Braune, Beitrage 1, 433, 423 ; II, 138. - Sievers, Tatian, Einleitung passim . Vgl . C o s ij n, Oudnederl. Psalmen, Taal- en Letlerb. IV, 170, 171 . - Van H e l t e n ,
Altostfr. Gramm ., §14 . - Nom . Geogr. Neerl. IV, blz . 22. - Gallce, Altsiichs. Gramm .,
§ 5. - Sievers, Augels. Gramm., § 8, 230 . - Braune, Ahd. Gramin ., § 8, a . 1 ;
94, a . 1 . •- Braune, Gnt . Gramm . § 47, 48 ; inaar ook § 49, 51, 46 .
s) Vgl . Kern, Inleid ., § 73, 1, b, - en blz. 157 .
') Na d ratnur van e.
`) Vgl . gelacleden praet .

5 ) Na f rataur van i off . ontefe, 561, 1, zal outeren (?) moeten zijn .
) Voor inerreden (zie Iul ., b1z. 17, noot)", Kern . - Of nit mer I eden? Dan hoort 'et
hiervoor, bij blz . 321 .
') Of nit tem I erman .
) Vgl . ouderwetse spelling bij Kern, Inleiding 64 . U it de g l o s s e n zal men ook hiervoor veel biezonderheden kunueu halen .
e ) L . S . 449, 12 ; 507, 7 .
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zijn met name afschriften en `Vorlagen' met elkaar to vergelijken : hadden we
in casu t) nu die van deze Sermoenen maar, we zouen meer met zekerheid
kunnen aantotten. En zo zal 'et met andere handschriften eveneens wezen .
Mlaar wat er mettertijd ook b1ijken zal omtrent de spelwijs in de middeleeuwen, en zijn naar scholen mogelik of ook naar indievieduele eigenaardigheden
to onderscheiden prinsiepes 2 ) : deze konklnzies kan men flu alvast opschrijven :
1 0 . de schrijfwijs aaelt, 8iet, doenct, snaech18, ker8tael, 8taref, ntaerf, beriigt ;
verietten, blisechap, himmelsch, enz . bewijst niets voor 'en uitspraak arilt, Bit,
ddnct, 8nrichta, keratrll, atnrf, berigt ; veraeten (e als in met), blaechap,
himmelech ;t als in zitten, klimmen), enz. 3 ) ;
2 0 . evenmin blijkt dit echter door 't aanhalen van de zogenoemde verwante
diealekten : het westelik middelnederlands e . a. ;
want ook daar zjn die bewijzen gehaald uit soortgelijk geschreven materieeel ;
ook daar hebben we dezelfde kansen dat vaettex, eaelt, waeat, dorstoec, aaet,
t)

Als er 'en kopie van geuomen is, wat ik niet kan aanwijzen ; maar de mogelikheid is
Ook hier de aansporiug : lateu velen mee gaan werken .
Dit alles to doen is niet 'et werk van ecn man.
Ook daarom al moet weer geeist de teksten niet anders nit to geven clan zoals ze in de handschrifteu to lezen zijn, met alle aanwijzingen, en geen neuswijze verbeteringen ; voorkrietiese,
d . z. zogenaamde mooie unieforme teksteu is 't lung noch niet - indien ooitl - de tijd .
') Uit 'et vergelijken van vole vroegere drukken - vooral van eenzelfde stuk - bleek
me dat in de XVII' eeuw, en ook vroeger, de tiepografiese mooiheid" - ( : om de regel to
vullen, of to dunuen, - om de woordspasies fiat onder elkuar to krijgen) - yank 'et enkelof dubbel-schrijven veroorzaakte ; spelling van aa, ae, e, ee, g, gh, enz. is ook daar dus
gees criterium your de uitspraak.
Otn deze reden zijn mee de resultaten van de beer Opprel in 'et Tjdsehr. Ned. Lett .
XIV (1895), omtrent de e en o bij Cats, onbetrouwbaar.
Weinig krediet zal men aan dat onderzoek vooral hierotn tockennen omdat hij nut opgeeft
Jf hij wel de oudste, d . i. de zuivere onvervalste drukken vergeleek : hij ekserpeerde de
uitgaaf van - Hofdijk . Vgl. vooral v . d . Bosch, Taal en Letteren III, 33/4 .
Gelukkig kan ik n5 de lezer doze toelichting geveu : voor min doel" - zo schreef-ie
me, (ik citeer letierlik,) - was ELKE bestaande uitgaaf van Cats even goed. Wilt gij bet
bewijs . In de aanvang heb ik drie andere nitg. vergeleken : Wolterink voor 't Houwelyck,
Uwe van Sp. Heid. en de vijf of zoo ecrate stukjes van Van Vlotens Pantheon-uitg . De
uitkomst was overal dezelfde . Natuurlijk"I
Kommentaar geef ik niet bij deze woorden ; maar ik ben noch niet volduan : geen oude
tekst is dus geraadpleegd . Voor mijn tekstje in 't Sp . Heid . sta ik in -natuurlik s . e . e . o. Maar wat geeft deze 'Stichprobe'? Die van Vlotens Pantheons kent, had zeker de o u ds to
drukken geraadpleegd .
Trouwcna al had hij (lit gedaan - de bovengenoemde spellingsmetode schijut 'em gebeel
ontgaan to wezen [zie die al in Taal en Letteren 11 (1892), 204 noot . - Vgl. vooral ook
noch Huydecoper, Proeve I, 287 .] Z'u resultaten worden daar niet mee betrouwbaarder.
s) Kern zegt : de herhaling mag niet als bewijs voor de lengte worden aangevoerd, en
dat is hier dan ook niet geschied ." Vgl . vooral bl . 19 .
Maar hij doet dit wel met 'et westelik Mudl . (vgl . j 16, 1. 2 . o . a.) - en 't nederripns 1-

er.
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braechte, enz. overgenomen werd naar 'en ouder va

etten, 8a I elt, enz . En
zo verder. Zelfs aangenomen dat b.v . 'en indogermaanse a wel aan 6 beantwoordt in teorie, zo is deze vaak verkort, ook a) in vrij vroege tijd 1 ) . Alleen
als in de nu-diealekten die 6 voorkomt 2), kin in diezelfde tongval ook
vroegere lengte aangenomen . Daarom is
3e. als eis al weer to stellen : van 't nil uit beginnen ; dan heeft men
zekerder gegevens als ergens ooit to krijgen zijn .
Waar due in casu 't nieuwlimburgs a, as algemeen heeft, daar Mn -zeker
is 't noch niet - de vroegere schrijfwijs ae op a wijzen . 3 ).
Van 't nai alleen uitgaande, zal zeker rezultaat geven . Dit wordt noch
veel to weinig gedaan 4) . Geen wonder : de diealekten van 't nil zijn veel to
weinig bekend : worden veel to veel'en bagatel' behandeld, veel to veel genegeerd 5) .
En toch die alien moeten eer8t onderzocht . Dan zal blijken hoeveel er zeker
was van de oude studie - maar vooral : hoe machtig veel onzeker wordt wat
ntl als muurvast wordt aangenomen .
Of men dab.rom nu niet vaak tegenspraak vindt bij vela 'geleerden'?

Noch 'en opmerking . Is 't niet opvallend dat zowel in deze Limburgse
Sermoenen als in 't zogenoemde Berner Glossarium, - die beide zoveel van
elkaar weg bebben, s) - '8memmet' (L. S . 277, 16), voor 8wemmet voorkomt? Mischien moet ook gelet op 'en 'gedorden' en 'verbert', L . S . 537,
20 ; 576, 2, naast 'en elange gehort' nit 'et zelfde Glossarium ; hoewel r(r)
voor rn vaker voorkomt, vgl . van H e l t e n, Mndl. Spr. § 126, n. ; zie ook
de 'verhoorden cloet' in de Reynaert .
B. H.

DE WERELD IN BEGRIP .

7 . Zaak en IVoord. Taal- en Steloefeningen voor de Lagere School, door
J . A . \ ERMEULEN, hoofd der late openbare school to Oud-Gastel . Ouder one Bereik . Leesboek voor de Lagere School, behoorende bij
Zaak en {fVoord, door dezelfde . P . Stokvis-Waterreus,'s Hertogenbosch .

Aan den Uitgever komt een woord van lof toe over 't net uiterlijk van de
boekjes . De letter is flink en 't papier degelijk . Hier en daar een plaatje
is ook wel aardig .
') Vgl . ook de a in bracht(e). In 't Mlimb . 'bra I echte' : waarvan de a ,twijfelachtig", Kern .
i) Vgl . moder, moeder, daarnaast engl . mother.
a) Vgl . dag, enz . Kern, L . S . biz . 19. - Ver(ler biz . 70, 78, 81, enz.
4) Men begint : Prof. G a 116 e gaf 'en Wdb . van 't Gelders-Overijsels . - Dr. W . (I e V r i e s
promoveerde op de Tongval van Nordhorn . - B o e k e n o g e n op 't Zaanlands . - 0 p p r e 11
op 't Znidhollauds . - W . D r a a ij e r schrijft over 't Deventers. - 't Fries spreek ik later over .
a) 'Et Tijdschrift Onze Volkataal moest men, na 'en jaar of Brie depend to hebben gehouen, opgeven, hij gebrek aan abonnees . Dit volstaat als bewijel
a) Zie 't Nederduite Glosaarium van Bern, Man Bibl ., all . 43, Inleiding, biz. zxn/tu .
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Maar ter zake. Over de ,taal"-oefeningen nit niet . Wet over het ,stcllen ."
De eerste ,stel"-oefening is deze :
Beantwoord de volgende vragen : (Splits de woorden in lettergrepen en
plaats tusschen de lettergrepen streepjes . N .B . De antwoorden moeten beginnen met het cursief gedrukte woord .)
Waarin wonen sr#? Waarin staat onze mooning? Waar leeren moij? Waarin
staat ook dit gebouw? Wat staat aan beide zijden der straat? Wat vinden
wij bier en daar tusschen de huizen? Staan de huizen in een rechte lijn?
Hoe staan z~ dan? (Het eene - -, ket andere -) Wat vinden moij ook
nog tusschen sommige huizen? Waarheen voeren deze?
Daar konden de leerlingen wel eens moeite mee krijgen, denken we .
Niet ieder kan weten, b.v. wat er aan beide zijden van de straat moet staan,
wat we hier en daar tusschen de huizen moeten vinden, en wat wij bovendien
nog tusschen sommige huizen moeten vinden .
Wij schuiven nog eens wat naderbij, en willen er wat dieper op ingaan .
No. 2 is wat anders . Die is Ter invulling . Op die manier b. v . :
De meeste huizen bestaan slechts uit dene verdieping. Dit is Daarboven bevindt zich dan - - Daarop is nog meestal een - - afgetimmerd, dat met een - op de straat - -.
Sommige huizen hebben meer dan - -. Enz.
No . 3 willen we zelf eens maken . Asjeblieft dan!
1 . Is er vaak drukte op straat? - Dat is er naar 1
2 . Wanneer kan het wel eens zeer levendig zijn? - 'sZondags? Door
de week? . . . . 'k Weet niet!
3 . Wie zjn dan op straat? - Dat is er naar! . . . . 'k Weet niet!
4. Wie ziet men anders op straat? . . . . 'k Weet niet.
5 . Wat rijdt er some over de straat? - Een fiets? een aschkar? . . . .
'k Weet niet!
6 . Wat komt er ook wel eens voorbj gereden? -- 'k Weet niet1
7 . Hoe is het de8 avonds en vooral des nachts op straat ? - Stil misschien? Maar toch niet overal ! - Donker? Toch bbk niet overal? . . . .
'k Weet niet!
8 . Wat verlicht des avonds de straat? - Het licht van de winkels en
straatlantaarns? Misschien ook niet! . . . . 'k Weet nietl
9 . Wie steekt die aan? - Dat is er naar! . . . . 'k S'h'eet niet!
10 . Hoeveel lantaarns staan er in uwe straat ? t) . . . . 'k Weet niet!
11 . Hoe staan deze geplaatst? - Kruislings? Op d'r kop? . . . . 'k Weet niet 1
12. Wanneer worden zij uitgedaan? - 's Avonds? 's Morgens? . . . .
'k Weet nietl
') Deze en soortgclijke vragen dienen natuurlijk, om de opmerkzaamheid to scherpen I
Ale de kinderen un zoo'n boekje gehad hebben, g a a n ze er in 't vervolg op letten I Dit
spreekt van zelfl
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13 . Worden de lantarens des zomers ook aangestoken? - Als 't noodig
is, zeker wbl! Misschien ook niet
'k Weet niet!
14 . Waarom niet? - Neem me niet kwalijk 1 . . . . 'k Weet niet 1
Enz.
No . 4 is net eender.
Waar zijn we, manner wij de straat uitgaan, waarin wij wonen? ('k Weet
niet!) - Wat is ooze markt? (Een plein, een breeds straat missehien . . . .
'k Weet niet!). Wat staat er midden op onze markt? (Een pomp misschien? . . . . 'k Weet niet!) . - Wat is het voor een boom? (0 zoo! Neem
me niet kwalijk! . . . . 'k Weet niet!) . - Wat weet gij van zijn ouderdom? - Hoe weet gij dat?') - Wat Mast er om den boom? (Een ijzeren
hek missehien of bouten koker?
'k Weet niet!) . - Wie zitten daar des
zomermiddags? - (De straatjongens missehien? . . . . 'k Weet niet!) . Waarom gaan my dear zitten? ('k Weet niet!) . - Wat doer zij er? (De
menschen vervelen missehien? . . . . 'k Weet niet!)
Maar, denken we, - zou bier niet een bepkklde markt bedoeld kunnen
zijn? De schrijver woont to Oud-Gastel? Maar is daar wel een markt met
een boom? Wat wil dan eigenlijk deze man? Want dat er boven zoo'n
reeks vragen staat : T er B e s p r e k i n g : Grootte en vorm, de boom op de
markt, kermis ; enz . - dat verplkktst toch immers maar de vraag? Waarom
toch moet de onderwijzer de markt zbb en zbb zien, en niet anders? Waarom moet bet kind bet ook zoo zien, en waarom moet er op die vragen juist
zbb en zbb geantwoord, en niet lenders? Waarom mag er geen kndere markt
zijn, met een knderen vorm, zbnder boom en zbnder kerk en toren?
Wij raadplegen de V o o r r e d e en lezen daar o . a. : „De steloefeningen,,
„loopen vrij getrouw evenwi dig met de lessen uit ,Onder ons Bereik", zoo-,,
"dat de leesboekjes daarbj gebruikt kunnen worden, zooals in de voorrede„
„van die boekjes is medegedeeld" . - 2)
We nemen de voorrede der l e e s b o e k j e s en vinden : „De lesjes zjn een,,
„r6sumd van bet behandelde bb bet Zaakonderwijs (le deeltje : de Om-„
,,g e v i n g) dat de steloefeningen uit ,Zaak en Woord" moet voorafgaan
„De leerlingen kunnen 3) in deze boekjes lezen, wat zij bij bet Zaakonder-,,
„wija geleerd hebben 4 ) en waarover zij straks zullen 5) schrijven . Eindelijk„
,,kan 6) „ O n d e r ons Bereik" dienst doen als partie du maitre bb bet,,
„nazien der steloefeningen" .
Maar nu vraag ik nog hens : Wat voor een '0mgeving' is bet, waarover
moet worden ge8proken, gehandeld, gevraagd, geantwoord en nagekeken? Wat
') Is het niet voor de kinderen om er wanhopig onder to worden P
') M. i . is dit glad verkeerd. De leesboekjes hooren niet bij de vragen, maar de vragen
dienen gedaan ter reproductie van het gelezene . 't Dient andersom gezegd!
') lees : moeten.
4) lees : hebben moeten leeren .
') lees : moeten .
) lees : most?
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voor een wereld 18 bet dan toch, die daar vastgesnoerd ligt in dit „IVetboek" : punt van uitgang voor den meester, doelwit van den leerling, toets
en toevlucht voor beiden? Een ommuurde ruimte, geestlijke gevangenis,
handenmaaksel en hersenspinsel van menschen?
Wat is dat voor een Wereld? - Dat is de W e r e l d i n B e g r i p!
En de straat, waarin de schrijver zijn leerlingen rondleidt, is niet de
s t r a a t v h n die l e e r l i n g e n, noch die van Biesdorp, Zandhoek of Heiduin, - maar een straat in a b s t r a c t i e .
En de 'markt met den boom' is niet ziin markt, noch de markt van
Rijndam of Tweeburg, maar een markt in a b s t r a c t s e.
En al wat door deze ;,methode" ,Onder bet Bereik" van den leerling . . . .
niet is, maar k ()m t, natuurlijk ook door ,school wandelingen en andere"
,,middelen tot directe aanschouwing", 1 ) - dat is niet z ij n e Omgeving, maar
een in 't begrip!
Het voile kinderleven met Vader en Moeder, z~n boomen en bloemen, zijn
huizen en straten, - wordt genegeerd, gesmoord! Binnen de muren van
steen eindigt bet Werk'lijke Leven . En tussehen bet Kind en zijn Wereld
schuift hier de School een V r e e m d e, V e r m e e n d e Wereld, een Wereld
van K u n s t, van P a p i e r, . . . . ja, ik weet niet wat voor een raar Ding! . . . .
Het spreekt van zeif : in die and're wereld komen ook een vader en moeder,
ook huizen en straten ; 't komt alles, netjes naar de 'methode' bet voorschrijft,
successievelijk in de kinderhersens ; van hlles komt er ook in : - ('t wordt
hlgemeen ontwikkeld!) - zelfs blUdachap, droefheid, dood en ranen, -van
zelf : in 't begrip! - maar . . . . de Waarheid en 't Leven ontbreken
alleen !
Een ,methode" als deze : bet voeren van bet Tndividu nit zijn Gods-Wereld
in een met poppetjes en dingetjes opgevulde Menschen-Schepping, als D e
Wereld in 't Algemeen, abstractie voor alle scholen voor 't heele land, is een onding. Ze mist elk' paedagogischen grondslag . Ze hangt in de lucht.
Poor 't Zaak- en Stet-Onderwi s heeft alleen een Handleiding recht
van bestaan ; 1) d . i . een ontvouwing van den juiaten leergang in 't algenaeen,
(en daarvoor zjn niet veel woorden noodig!) en in details : de toepassing van
then gang voor den of meer centra (niet tot navolging, maar tot verklaring
v o o r den o n d e r w ij z e r !) om aan to toonen, hoe van bet lokale, d . i.
') Zie de Inleiding op 't Eerste Leesboekje .
2)

Geen papieren brag tussehen het onderwijs en het kind I" - We moeten het pad der
zelfstandigheid op, maar kunnen de handleidingen nog niet ontberen" . - Elke stelmethode
is kunstmatig, ook die, ontworpen voor een school" . - Woordeu van den beer K . Doornbosch. (Zie 't Verslag van de vergadering der afd . Rotterdam I van het N . 0 . G . op 5 Sept.
in de S c h o o l w e r e 1 d" van 10 Sept . 1896, n o . 46 .) De heer Doornbosch, die zelf een
H a n d l e i d i n g en een S t e l m e t h o d e" schreef voor a l l e scholen, heeft to Rotterdam
zich zelf overtroffen . (Zie mijn critiek in de vorige all.)
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bet bekende nit, de kennis der zaken (d . i . de TAAL) in telkens wijder
kringen moot worden uitgebreid, wil men komen tot DE ALGEMEENE TAAL .
;Mar - wat doet men gemeenlyk?
Men volgt den omgekeerden weg .
Men werpt alvast de 'taal' als al g e m e e n b e g ri p, de jonge kinderen in
de eerste leerjaren reeds voor de voeten, - in plaats van steunend op de
eerste, levende taal, (d . i . de kennis der dingen, binnen hun eersten kring,) geleidelijk terrein veroverend, voort to gaan .
En bier? In plants van met de zaken zelf om bet kind been, - zijn
zaken bepaald behoorend b~ hem, individueel, 1) - to beginnen, en dkerop
steunend, 't omliggend terrein to verov'ren, - negeert men de kinderwereld
en knutselt er een in de plaats voor ben en voor 't heele land, als surrogaat voor Natuur.
Zoo vervreemdt men door de 'School' een Volk van zijn Ziele-Leven!
\\ra t er bj znlken van do ,taal" terecht komt, laat zich gevoelen .
En wat bet ,stel"-onderwijs beteekent bij zulken, dat zagen we in 't bekende specimen van „de markt met den boom" .
De lesjes zijn heel nalf. De anteur toont, dat hij als kind met bet kind
mee weet to ]even.
Nemen we b . v . : DE POSTBODE
De brievengaarder is de directeur van bet postkantoor . Op groote postkantoren in steden en voorname
dorpen spreekt men van directeur . Aan bet hoofd van kleine postkantoren
staan brievengaarders
Op een dorp ziet men den postbode altijd met
ongeduld verschijnen . In een stad komt de post zoo dikwijls per dag, dat
men aan den brievenbesteller no ,, niet denkt . Doch, in een dorp is dat
anders . Daar ziet men met genoegen bet uur aanbreken, waarop men zijn
couranten kan lezen, waarop de brieven van familieleden of kennissen aankomen . De winkelier, de koopman, de dokter, de burgemeester, de secretaris, alien hebben iets to verwachten . De winkeliers en kooplieden drijven
handel, zij koopen en verkoopen, zij hebben waren to bestellen enz . Dat
alles kan gemakkel{jk per post geschieden . Zij zien met ongeduld de brieven
to gemoet, die hun belangrijke tijdingen moeten (!) brengen . De dokter verlangt naar zijn tijdschriften en couranten . De burgemeester en de secretaris
hebben brieven to verwachten over gemeentezaken(!!) . En wie leest er tegenwoordig niet een courant? Wie wil niet weten, wat er in andere plaatsen
gebeurt? Soms brengt de postbode ook droeve tijdingen . Hij brengt b . v.
een brief met een zwarten rand, een rouwbrief, die ons den dood meldt van
iemand, die ons dierbaar is . Dan ware hij beter weggebleven . Doch, daar
kan de man niets aan doen" . Is dat nu niet aardig?
') in casu : de straten en markt (?) van Oud-Gastel , met kerk (?) en toren (?) en boom (?) I
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voor het onderwija in de Puderland8che Geechiedenia door
D. KANoN en A . MouT, hoofden van Scholen to 's-Gravenhage . Leesboekjes beboorend bij de Han&eiding enz . door dezelfden . Deventer, Kluwer en Co .

't Idee is heel goed . Langs den weg der aanschouwing, door grepen uit
de omgeving van 't kind, tot algemeene begrippen to komen van Regeering,
Wet, enz ., - zal niemand afkeuren .

Maar welke omgeving?

Nemen we het V o o r b e r i c h t van 't Eerate Deeltje . Wat lezen we daar?
„Ten overvloede wordt er hier nog eens aan herinnerd, dat bij de behan-„
„deling van al de onderwerpen niet de denkbeeldige omgeving, zooals die in,,
„dit boekje geteekend is, moet beschouwd worden, maar de werkelijke om-„
„geeing waarin de kinderen der klasse leven" .
Due in de boekjes staat de d e n k bee 1 dig a omgeving . Maar „behan:
deld" moet worden :
klasse leven .

de w e r k e l ij k e omgeving, waarin de kinderen der
Goed zoo .

Maar hebben de auteurs hiermee niet zelf hun maaksel veroordeeld, zooals
de boekjea het geven ? d . i . d e w e r e l d i n b e g r i p?
En willen ze nu werkelijk de boekjes met die abstracte wereld, die niet
mag worden behandeld, hun leerlingen in handen geven?
Zoo niet? Waarvoor dan de boekjes?
Zoo ja? Waartoe dan dat uitdrukkelijk, „nog eens" herhaald verbod ?
Overigens zijn de lesjes lief ; de toon is allereenvoudigst : groote verdiensten zeker .
Ook papier en letter waken een gunstigen indruk .
Dnbbeldain.

J. KOOPMANS .

NEUUASTHENIKER .

Een geneesheer, Dr. Fr. Rubinstein, heeft het karakter van Hamlet, zooals
het zich uitspreekt in Shakespeare's treurspel, ambshalve bestudeerd en in de
fignur van dezen koningszoon den type van een zenuwlijder ontdekt .

Een

bewijsschrift van zgn hand zal binnenkort bij Hermann Haacke to Leipzig
verschijnen onder den titel „Hamlet ale Neurastheniker ."
Nieuwablad poor den Boekhandel, 3 Juli 1896, N° . 53 .
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Dieser gliickliche Ausgang, welcher das Laster bestraft, die Tugend angemessen belohnt, gehort ganz wesentlich zur Charakteristik des griechischen
Romans . So wenig wie irgend einer seiner Nachfolger entbindet sich Antonius
Diogenes von der Regel einer wohlgefiilligen Auflosung. aller kaum ernstlich
g e m e i n t e n Dissonanzen. Ja, Photius hebt mit besonderen Lobe hervor,
dass aus den wunderlichen Phantasien des Antonius ,zwei sehr nntzliche Erkenntnisse zu erbeuten" seien, die ndmlich, dass der Frevler am Ende stets
bestraft, die Unschuldigen, mogen sie auch den grossten Gefahren preisgegeben
erscheinen, wider Erwarten zuletzt immer gerettet warden . I)iese moralische
Vergeltung findet er besonders an dem Schicksal des Kery llns and des Paapis
verdeutlicht .
Hier Mitten wir denn also jene ,poetische Gerechtigkeit", die manche
Aesthetiker sogar dem Homer, Sophokles and Shakespeare andemonstrirt baben,
in ihrer ganzen Herrlichkeit vor uns . Es mag sein, dass dieses flache Princip
g e r e c h t genannt werden darf : p o e t i s c h ist es sicherlich nicht, schon
darum, wail es so ginzlich unwirklich 1st. Die Geschicke der Menschen verlaufen nicht nach diesem Princip : thdten sie es, wozu bedurfte es der stets
erneuten Versuche, durch eine r e l i g i o s e Ausdeutung and Anleitung einen
c a u s a l e n Zusammenhang zwischen Tugend and Gliick herzustellen, den ein
Unbelehrter in dieser Welt zu finden nicht im Stande 1st, and den auch der
Glitubige zuletzt nur in einer ewig „jenseits" gelegenen Welt der reinsten
Gerechtigkeit zu finden vermag.
Ettwls RHODE, Der Griechische Roman mid seine Vorluufer .

OVER ONDERWIJS.

Over Leesonderwijs
Zie Toldloi, L'ecole de Yosnaia Poliana (Paris, Albert Savine ; fr. 3 .50),
bladz. 91-130 .
Over 't leren Schrijven :
Aldaar 131-136 .
Over Gramnzatieka-onderwljs :
Aldaar 136-148 .
Over 't ,Opstel"
Aldaar 149-160 ; 184-197 ; 212-216 .
Over ,Geac1iedeni8"-onderwie :
Aldaar 217-254 ; 265--268 .
Over Geografie-onderwije
Aldaar 255-264 ; 269-277 .

KLEINE MEE-D ELINGEN OVER BOEKWERKEN .

C . C . UULENBECK, Handboek der In-

dische h7ankleer, in vergelijking met
the der Iudogermaauscke damtaat,
ten gebruike van studenten in de
Nederlandsche en de Klassieke letteren . Leiden, Blankenberg & C°.
1891. - / 1 .50 .
Derelfde. Kurzgefasstes etgmologisches
uorlerbuch der golischen sprache.
Amsterdam, Job . Miller . 1896/2 .50 .
Het doel dat Dr. Uhlenbeck voor oogen
hicld, toen hij 't eerste van bovengenoemde geschriften samenstelde, is reeds
in den zeer juist gekozen titel uitgedrukt, en wordt ten overvloede in 't
Voorbcricht omschreven . Het is : den
student in to leiden in de vcrgelijkendphonetische studio van bet Sanskrit . Te
gelijker tijd ma- bet bock bestempeld
worden als een Handbook voor een gedeelte der vergeliikende tnalstudie van
't Indogermaansch, voor zoover de Neerlandici en classici die noodig hebben .
De wijze waarop Dr . Uhlenbeck zijn
task opgcvat en volvoerd heeft, getuigt
van een praktischen blik en tevens van
grondige kennis. De verdeeling der stof
onder vier Afdeelingen, ieder met hare
als van zelf zich aanwijzende onderafdeelingen, is ordelijk en doelmatig, zoodat degenen die bet Handbook gebruiken,
slechts den inhoud, blz . V-VIII, behoeven op to slaan, om terstond to vinden of terug to vinden wat zij wensehen
to weten .
In hoofdzaak heeft de Schr. 't stelsel
van Brugmann gevolgd, hoewcl hij op
enkele punten aan de zienswijze van
Saussure en Bechtel de voorkeur geeft .
Voor een Handboek als 't voor ons liggende juich ik die bandelwijze onvoorwaardelijk toe. Niet omdat ik voor mij
geloof dat alle dogmata van Brugmann
onfeilbaar zijn ; integendeel, niet weinige

er onder zullen m . i . bij voortgezet onderzoek en bij toe p assin g der allereerste
beg*nselen van redeneerkundc blijken onhoudhaar to zijn, en binnen cen afzienbaren tijd zal Let Brugmanianisme evenzeer tot de antiquitciten behooren, als
bet Schlcicheriamsme van dertig jaren
geleden . Maar wie de door de mcerderheid aangenomen uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek heeft mede to deelen, kan geen bock over toekomst-wetenschap schrijven, en daarenboven, al mogen
eeni~e der thans gangbare theorieen en
verk~aringen van vcrschijnselen ten ondergang gedocmd zijn, de waargenomen feiten blijven bestaan, behoudcn hun waarde,
en gclukkig hebben de geleerden zoowel
in hot tijdperk van Schleicher als onder
de bedecling van Brugmann, die feiten
nauwkcurig en met toenemendc volledigheid beschreven.
De hoofddcugd in een werk van beschrijvenden aard is, dat de feiten juist,
duidclijk en nauwkcurig worden voorgesteld . Die hoofddeugd bezit bet Handbook
van Uhlenbeck . Ten opzichte der op die
feiten opgebouwde theoriecn heeft hij ook
kritiek gcbruikt, al liet de card van zijn
work met toe dat hij breedvoerig de
grondcn zijner kritiek ontwikkelde . Nu
mag men meenen dat bij in sommige
opzichten bij zijn kritiek to ver, in andere
niet ver genoeg gegaan is, men mag
toch niet verzuimen op to merken dat
hij over 't algemeen dat standpunt gekozen heeft hetwelk op dit oogenblik
geacht mag worden de meeste aanhangers
to tellen .
Naar mijn overtuiging is Uhlenbeck's
Handbook voor de klasse van lezers,
waarvoor bet bestemd is, verreweg bet
beste wat er bestaat . Daar bet mijn doel
is de aandacht der lezers van dit tijdschrift op dat werk to vestigen, en niet
om cone kritiek to leveren op de theorioi n van Brugmann of andere Cory phaei n
op 't gebied der vergelijkende Indoger-
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ninansche taalstudie, acht ik het hier niet
de plants om mijne bezwaren tegen enkcle
dogmata to o ntwikkelen . l k zal mij dus
hier bepalen tot eon paar aanvullingen .
Op b1z . 86, § 103, best men 't volgende : nDe tweeklank -ai wordt voor
alle klinkers tot -a, de tweeklank -au
dnarentcgen wordt voor vocalen als -an
geschreven ." Dit is gedeeltelijk onvolledig, gedeeltelijk onnauwkeurig uitgedrukt. Men zal in de Hss . even dikwijls,
zoo niet vaker bijv . tasmicy ash" aantreffen
als la.Qma asti . en omgekeerd zal men
niet zelden Fi.vndiha voor frnaciha vinden, in onzeri ' tekst van den Rgveda
zclfs altoos. Waarom beet hot ngeschreven" in plants van //gesproken"? Men
moot do vrij algemeene dwnling bij Euro]reesche en Amcrikaansche gelcerden, dat
hot Sanskrit niet moor gesproken wordt,
geen voedsel geven . Alto Sanskritisten
die in lndic geweest zijn, kunnen a verzekeren, dat milliocnen bralrmanen niet
alleen met lret grootste gcmak Sanskrit
spreken en schrijven, maar dat velen in die
taal denken . A is men wect dat nog onlangs
de Maharaja van Kashmir eon eserccerre&mcut voor zijne soldaten in 't Sanskrit beeft laten opstellen, omdat hij begreep dat de commando's in doze teal
voor zijne troepen van verschillende provincicn nog de meest . geschikte was, dan
zal men eenigermate kunnen beselfen
dat hot Sanskrit volstrekt geen doode
tanl inag hceten . Eene algemeene rolkstRRI is hot Sanskrit sedert rneer dan twceduizend jaren niet rneer gcweest, maar
in zekere kringen hoort men nict anders .
Op d ezelfde bladzijde best men : //Tot
een onvcranderlijk systeom hcbben de
bovengenoemde regels zich ecrst kunnen
ontwikkelen, toen hot Sanskrit nict moor
in den niond des yolks, maar sleclrts
onder do hoogere kiassen leefde ." flit
is zoo weinig waar, dat men in den Veda
eon nog onveranderlijker systcem aantreft
dan in 't latere Sanskrit. De Sandhiregels in den Veda - of liever, do Veda's, en van iedcre Veda weder iedere
school - wijken min of mecr of van de
in Poi nini's tijd en later geldende, een gevoh daarvan dat het dialect cenigszins verse~rilt -, maar ze zijn even onveranderlijk . Zekere vrijheid bestaat er
ook in 't latere Sanskrit, veel grooter
dan 't Handbook mat vermoeden .Bijvp
op biz. 87 wordt goleerd dat a + r overgaat in ar : makarsabhah = maha + rsabhah .

Maar die ovcrgang is nict noodzakelijk ;
men mag bijv . voor yalha rsih evengoed
zeggen en schrijvcn yatha rsih als yalharsih .
Inzonderbeid komt't geval dat eene lange a
verkort wordt tot a, zonder dat erverder
eene samentrekking plants beeft, waarlijk
niet zeldzaam voor, ook in gedichten
waar de versmaat de juistheid van de
door alle Indische grammatici toogelaten
keuze uitwijst . Even onvolledig is het
wanneer op dezelfde blz . verzwcgen wordt
dat lange I voor een ongelijksoortige
vocaal ook verkort mag worden ; hot is
geoorloofd bijv. kumari atra to laten overgaan in kumari atra en in kumary atra . Dit
laatste komt veel vaker voor don't eerste,
voorzeker, maar voorbeelden van 't eerste
ontbreken nict . Door bet getuigenis van
P :inini en alle overige granimatici, dat door
de ° epin-raphie en zelfs door betrekkelijk
jonge 1Iss . bevestigd wordt, als niet hestaande Ran to merken, verzuimt men de
aandacht to vestigen op een hoo St belangrijk klankvcrschijnsel, dat nict alleen in de
geschiedenis der Indische klankleer eene
groote rol speelt, nl . dat eene lange vooaal de neiging beeft voor een vocaal
verkort to word en . Alleen door doze neiging in rekening to brengen kan men
verklaren hoe de >assiefvorm der workwoorden van de X° klasse zich ontwikkeld heeft.
Hot etymologische woordenboek van
't Gotisch is voor eon ruimeren kring van
lezers bestemd dan 't ecrstvermclde work,
mnar kan toch in zekere mate als nanvullint van het Handbook der Indische
Klank~eer gebruikt worden . Zooals de
Schr. zelf verklaart, is zijn geschrift bestemd om Feist's Grundrivs der gothischen
elyncoloyie overeenkomstig den tegenwoordrgen staat der wetenschap bij to werken
en als hulpmiddcl bij germanistische studicn to vervRngen . Door een vlijtig en
kritisch gebruik der voornaamste boeken
en opstellon die op hot onderwerp betrekking hcbben, is Uhlenbeck er in geslaagd een work to leveren, dat in volledigheid Ran alle billijke eischen voldoet
en inderdaad geeft wat bet belooft . Hot
kan niemand verwonderen dat de etymologie van menig woord nog twijfelachtig
is, doch dit ligt. i n 't wezen der zaak
en bet is eene niet geringe v'erdienste
van Uhlenbeck's book, dat op hot twijfelachtiga van doze of gene afleiding
bet voile liclit valt en, voor zoover als
noodig of wenschelijk , de uiteernloo-
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pende meeningen der geleerden vermeld
worden .
Op verschillende plaatsen heb ik hot
bock opgeslagen en overal is mij gehleken, dat de ter vergelijkiiig aangebaalde
woorden nauwkeurig opgegeven waren .
Hot bock beschouw ik dus als een volkomen betrouwbare vraagbank .
Cerwijl ik het etymologisch woordenboek met gerustheid meen to mogen aanhevelen, wil ik, alvorens doze aankondiging to besluiten, cone enkcle aanmerking maken op eerie bijzaak . Op
blz . 65, ondcr 't artikcl HAD IS vind ik :
n1skr . kekara - schielend (falls richtig
iibcrlicfert) ." Men mag vragen welke
reden kan er bestaan, om aan 't bestaan
van dit woord en do juiste vertolking in
de woordenbocken van Amara enz . to
twijfelen? Dat de Europeesche, mitsgaders do Amerikaansche geleerden, hot
woord niet in ]run lectuur hebben aangetroffen, bewijst hoegenaamd nicts tegen
't bestaan van een woord . Hot woord
pardate, veesten, komt ook niet in de
bekende literatuar voor, maar't Grieksche
aeor'ouaa en verwanten, leveren 't schitteiende bcwijs, dat de Indische lexicoorafen meer Sanskrit kennen dan wi,~ .
~'{ritiek is een schoone zaak, dock twijfelzucht is geen kritiek, of zooals eon mijner
En gelsche vricnden zich eenmaal uitdrukte : uevery critic is a doubter, but
not every doubter is a critic ." In 't geval van kekara is het getuigenis van een
tal van Indisehe lexicografcn des to minder to wantrouwen, omdat het woord ook
voor 't Pali wordt opgegeven.
H . KERN.

Sedert Potgielers Dood . Verzen van
Noord- en Zuidnederlandsche dichters, bijeenn-ebracht door POL DE
'MONT . 18'?5-1897 . - Zwolle,
W. E . J . lyeenk Willink . 1896 . 2 .50 .

f

,,Wie hot bier bijcengebrachte vergelijkt
met wat voor den tijd, waaruit dcze verzen dagteekenen, door onze dichters gegeven word, en als keurpoczie w •erd bewonderd, zal zien dat in het Hollandsch
Hers een evolutie heeft plaats gegrepen .
Van de romantiek wordt nog slcchts nu
en dan een nagalm vernomen ; de rhetorische poczie vindt maar een enkelen beoefenaar meer, en rhetoriek maakt nog
slechts bier en daar een, overigens niet
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rhetorisch, gedicht onveilig . Daarentegen
heeft de zurver lyrisehe poczie eon ;roote
vlucht genomen . De besten der dichtcrs
en dichteressen van bet laatstc twaalftal
jaren hebben hunne innigste aandocningen
in beeld weten to brengen met een rijkdom van klank- en kleurschakcering, van
rythmus, waartoe wie het nict van Vondel wist onze trial niet in staat zou hebben
gerekend . Zoo weet do poczie, de herhaaldelijk dood verklaarde of ten doode
opgcschrevene, telkens weer zich to vermcuwen, to verjongen ."')
Zo Mr. van Hall, ter verklaring van
zijn ondernemen . Wil men beter bewijs dat hij niet
voelde wat eigelik 't verschil van vroeger
en nu was?
Lees daarna wat Pol de Mont in zijn
pas verschenen Verzameling schreef.
r'Dit bock dankt zijn ontstaan aan eon
zeer groote, innig-oprechte liefde voor
do Nederlandschc literaire kunst, zooals
die zich, proza en verzen beide, van
t 1880 tot f 1806 ontwikkeld heeft .
Geen dichter van eenige heteekenis
liet ik met opzet ter zijde, en van elk
in 't bizonder koos ik do meegedeelde
stukken zdo, dat zij eon denkbceld geven,
zoo niet altijd van zijn geheeie ontwikkcling, - want dit was mij, om vele
redenen, niet steeds mogelijk, - dan
toch van zijn moest karakteristieke hoedanigheden .
Over de dichters, wclke dit book gaarne
in ruimeren kring wilde introduceeren,
zal ik niet uitweiden . Wat onze Nederlandsche verskunst in de laatste jaren
heeft gewonnen aan distinctie en fijnheid
van gevoel, aan treffende juistheid van
vizie, aan losheid en zwier van rhythmen,
aan rijkdom van geluid, aan eenvoud en
natuurlijkheid van dictie, ja, en wat men
ook beweerd hebbe of beweren mope,
aan kracht en waarbeid van gevoel en
aan diepte en omvang van gedachten
zelfs, dat moet op den dour wel elken
beschaafde, die lzen en vergelijken krin,
in 't oog springen .
Slechts dit kan ik niet nalaten to zeggen, dat deze jongere Nederlandsche
oczie, eindelijk, voor t eerst weer na
V ondel en Hooft, onze nationale letterkunst onbetwistbaar recht heeft doen verkrijgen op een haar eigen, onontvreemdj) Mr . J . N . vex HALL, Dichters van
dezen tijd . 1882-1894 . 2e dr .
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baar plaatsje in de wereldliteratuur ; en
nor daarenboven, - dat - waar wij
de hedendaagsche verskunstenaars van
Duitschland, Engeland, Italic, S panje,
Portugal, Frankri9k en Fransch-Belgie
met Je 6nzen vergelijken, deze laatsten
al die anderen, zonder uitzondering, ver
overtreffcn . Eon pleiade poeten uls Willern Kloos, Frederik van Eeden, Albert
Verwey , Hclene Lapidoth-Swarth, Herman Gorter, leverde - in dit lautste
kwart ceuw - Been ander land van
Europa op."
Zo icmand zal veel moois weten to
kiezen .
En Loch, mij komt in deze kolleksie
noch veel voor dat nict hoort bij litteratuur na '80. Wat impressie krijgt men
van frases als doze
dit

I

De wintervorst viert er zijn latten ten
Loom I en rloert nu met schotsen het meer
en den s/ •oom
Dwuen rlokken I ratlen dirarlend w jd en
zijde, I rallen stifle I tot een hermelrjnen
spreide die de slaunerende aarde dekt . . . .

't Is waar, men kan 't opnemen van
zulke verzen verdedigen met :
,'Heb ik gelijk gehad, de verzen der
dichters van t lSS0-1890 to laten
voorafataan door een keaze uit de beste
dieliters van bet onmiddellijk oudere en to laten volgen door gedichteu der
nicest belovende p octen van bet onmiddellijk jongere geslacht?
Niet zonder grond deed ik zulks. Ik
twijfel er nict aan, of, in het literaire
work van meer dan een dergenen, die
even vdor of na 1875 hun eerstc werken
lieten verschijnen, kan men duidelijke
sporen ontdekken van een streven, welIrcbt nog niet zoo zelfbewust en zeker
niet zoo mtens, maar toch in meer dan
een opzicht van denzelfden card als dat
van do groote generatie van 1880 ."
Maar welk een verschil met verzen
als deze van Gorter,
De lente komi van ver, ik hoor hem komen
en de boomen hooren, de hooge trilboomen,
en de hooge luchten, de hemelluchten,
de tintellichtlachlen, de blaawenrritluchten,
lrillachlen .

en die uit de impressieonistiese Mei? Ik ken geen betere verzameling als
deze van de Mont.
Maar wie gceft ons die waarin Nieuwe
Nederlandse hiinst onvermengd is bijeengebracht?
B . H.

Prozastakken voor de Iloogsle hlassen
van 'I Gymnasium, door J . H. VAN

Boscn . - Utrecht, H . Honia .
1896 . 1 .90.

DEN
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nEr behoeft geen jongen van 't Gymnasium to gaan (of hij zou er ten eenenmale misplaatst moeten zijn), die niet
met eenige fijnheid vrij mocilijke Hollandsche auteurs weet to interpreteeren,
ze kan vertolken met eigen stem, met
eenige kracht, - die, met de pen, overeenkomstig zijn natuurlijke begaafdheden,
zich zelve nict volkorncn lreeft lecren zeggen . Zoo de ,,Hollandsche les" maar geweest is, zes jaren lang, van den eersten
schooldag af, oefening in critisch lezen,
in critisch omgaan met zijn eigen gedaclrten, in critisch uiten daarvan . Zoodanig critisch kan bet ,,Onderwf s in do
Mocdertaal" zijn, zoo men taal als klank
neemt, en uitgaat van de cerste van alle
taalkundiFe en letterkundige waarheden :
alle taal is individueel .
Met jongelieden uit eon School van
Onderwijs in Levende Taal (en leven doet
in een jongen alleen zijn pear eigen taal),
zal men do prozastukken van dozen bundel met genot en groote leering kunnen
lezen .
Met een vierde klasse al zal men Halbertsma's a0ver Stijl" kunnen overwegen
nicer dan drie jaren oefening in 't verwerken en uiten van eigen gedachte
hebben ze dan achter zic' ; ze weten
't al ,,hoe men schrijft" Voor doze klasse
is ook hot bad in de gcmeenzame taal
van Wolff on Deken, Vosmaer en Van
Effen . Ook 't stuk van Van Lennep,
dat dunkt mij een jongen smaak kan
doen krijgen in Letterkundige Historic.
Maar in zijn g eheel is bet bock voor
do vijfde en zesde klasse . Questies als
in de stukken van Geel en Feith hehandeld zijn, wekken bier de belangstelling . Ook zijn do leerlingen, omdat
zij zelf zich in schrijven oefenen en de
onberekenbare waarde van dit oefenen
beseffen, bij lectuur als deze rechtstreeks
g einteresseerd. Stukken als van Van der
Palm zullen ze, met bet oog o hun
eigen practijk, gaarne ontleden . Potgieter's opstel en do Brieven van Hooft
moeten Letterkundige lessen worden . En
de studie van dit en dat, moet ook eigen
vrije studie thuis zijn .
,~

p

De verzameling is, tot mijn spijt,
niet . . . volledig . & bad namelijk stukken

Kleine mee-delingen over hoekwerken .
nit de Zestiende Ecuw en Middelnedcrlandsch Proza ; 't laatste vooral had ik
noodig. Maar nu al, is er van den royalen
uitgever to veel gevergd. Bij eventucelen
herdruk hoopt hij evenwel to geven, wat
nu is blijven liggcn ."
In ons artiekel
Hoc moet er Nederlands op onzc Middelbare en Hogere Inricbtingen onderwezen?
komen we op dit en andere leesboeken
terug . Wanneer of we dit artiekel zullen
laten drukkcn? - Dat hangt van vcel
omstandighedcn af. 't Ligt evenwel grotendecls gereed.
B . H.
Leureuxche BiUdrayen op het yebied van
de Gerniaanxche 1'Iuloloqie en in 't
bOzonder ran de Nederlandxche dialeclkunde, ouder redactie van Ph .
COLINET, C . LECOUTEItE, W . BANG
en L. GOEMANS . Antwerpen, De
Nederlandsehe Boekhandel . 1906 .
's Gravenliage, Martinus Nijhoff. Leipzig, Otto Harrasowitz. f 5 .50.
Men is moeten ophouen met hot uitgeven van nOnze Volkstaal," wegens
gebrek aan bclangstellende vrinden. Mogelik kunnen doze Bijdragcn, zo de Redaksie ze niet bepdrkt tot Belgiec, dat
tjdschrift vervangen .
,,lmmers, racer bepaaldclijk nog willen
zij werkzaam zijn op het gebied der Nederlandsche dialcctkunde .
Iedcr weet wat voorname rol de studio
der dialecten in de tegenwoordige taalkundige wetenschap speclt. In Duitschland, in Zweden en Noorwegen, in
1'rankrijk, in Engeland en in Italic heeft
men hot veelzijdig belang van de dialectologie begrepen ; ten onzent schijnt men
tot nog toe de waarde er van niet voldoende geschat to hebben . Men heeft
zich bepaald tot werken, mcest van lexico-raphischen aard ; hoe verdicnstlijk die
,or inogen zijn, zij inaken sleehts een
duel nit - en missehien no- hot 'rew•ichtigste niet - van de dialectstudie .
Ons tijdschrift zal zich moor toeleggen
op de phonetische en grammaticale bebandcling der vcrschillendc Nedcrlandsche
dialecten, en or naar streven bruikbare
bouwstolfen to lcveren voor de wetenschappelijke kennis er van ."
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Wat er van die& aard in voorkomt,
achten we 't belangrijkste van doze aflevering. Ik beef daarop geen krietiek .
Alleen merk ik op dat voor de c o ntrole bij de aanwijzmg van de klanken
voorbeelden ontbreken uit hot algemcen
nederlands, duits, engels en frans . Ook
vraag ik : is 't niet hoogst nodig dat men
ednheid in de b e s c h r ij v i n g van onze
volkstalen en volkstongvallen heeft?
Waaroin b. v. A = ch? Dit juist acht
ik dat de kolleksie in de Dialecten-Bibliotheek') voor heeft .
Ik hoop hier nader op terug to komen
in een artiekel over Volkstalen, waar ik
ook hoop ter sprake to brengen ,,hetnut
der dialectkunde," dat de beer Colinet
ons belooft op blz . 3. De uitvoerige inhoud (blz . 74-98) van
tijdscliriften, zal voor velen van groot
gemak zijn ; dit keer geeft het die over
'nederlands' handelen ; de volgende malen
komen de duitse en engelse lilologie aan
de beurt.
B. H.
31r . IVillem Bilderdi,Jks Dichttcerken,
met santeekeningen door Dr . J .
VAN VLOTEN, benevens als Inleiding ,,over Bilderdijk", door Dr .
NICOLAAs BEETS. Herzien door D .
Arnhem, Gebr. E. & M . Cohen,
Nijmegen .
't Is 'en eigenaardige kombicnasie ; de
tekst met tussengevoegde verklaringen,
ophelderingen - en verwijtingen nan 't
adres van Bilderdijk - en de Inleiding
van Beets . De een, als moderne, hem
de kalvienistiese oude als 'en ergernis
verachtend, de ander, gelovig protestant
zich hem verwant gevoelend, en waarderend .
Voor wie van Bilderdijk houen, wic
er kennis mee wit maken, en geen lust
hebben de Komplete Dichtwerkcn door
to worstelen, die kan nu goedkoop 'en
flinke Verzameling op good papier, en
flink gedrukt - nherzien door D." 2) krijgen .
B. H.
') Zie hiervoor blz . 205 . In sommige
gevallen ben ik 't eeus met Beets, (Spectator "06) : wat de lee betreft b. v.
') Wat herzag hij? De tekst, de Aan .
tekeningen P
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De 5 laatste regels van bet buitengewoon seherpe, maar zeer vieze Hekeldicht van Vondel : Bloed-beuling van Maximiliaan Teeling, Groote Bloed-beuliug
in Zeeland luiden aldus
Meester Teelings ketel behoeft niemand to schuimen :
Niemant kan zijn quijl noch snottebellen laken ;
Want van zijn gelen ooker magmen kazen maken
Ja al zat gantsch Portegaal verlegen hij kon het gerieven,
Niet met bullen of prullen, maar met zijn bezegelde brieven .
ed. UNGER, 1648-1651, bl . 165 .

Van Lennep teekent hierbi aan : „ Poottegaal : omdat de uitvoer van kaas
voornamelijk naar Portugal geschiedde." M. i . moeten we hier denken aan
Poorteyaal in de beteekenis van heimelijk gemak, schertsend gevormd van
poort = achterste (reeds bij Kiliaan en vroeger ; ook thane nog in die beteekenis bekend) .
Oudemans in zijn Mnd. Wb . citeert de beide volgende plaatsen :
Nu moet hij (namelijk de knecht) den meester wrijven,
En in sijne tamer blijvcn ;
Dan hem wachten op de sael,
Als hij moet naer Porlegael.
GESCHIER, Proefsieen,

bl .

185 .

Nu vindt by smaeck in grollen en Legenden
Eertyds gedoemt nae Poorlegael to zenden.
WESTERBAEN, Ged. 1, 574 .

Deze aanhaling is nit W .'s Kracht des Geloofa van den voortreffelijken en
vermaarden Poeet Tooat van den Vondel, to apeuren in zijn Altaargeheimeniseen.
Met die grollen en legenden worden natuurlijk de overleveringen der Katholieke kerk bedoeld .
Het zal nu wel niet noodig zijn Vondels meening nog nader toe to lichten.
Alleen nog iets over de „bezegelde brieven ." Hieronder heeft men to verstaan
de exemplaren van ,zeekren toeeygenbrief aen den Heere Prinse van Oranje
voor een boek genaemt den Politycken Christen, by wijlen zijnen vader
Mr. Willem Teeling, geschreven ." Waarom echter bezegelde brieven? Waarschijnlijk omdat ze met schriftunrplaatsen bekrachtigd zijn . Bezegelen beteekende
in de 17° eeuw echter ook bedrijten, bevuilen. B. v. :
Niet naader of ik bezeegel men hemt, o ! mijn, ik vrees 't zel hier op 't lant wayen .
M . FOKBENS, %l. v. d. Perliefde Gryaert, 1659, bl . 9.

Aan die bijbeteekenis moet men hier vooral ook denken ; en zoo opgevat
vormen die beide laatste regels een waardig slot van het geheel.
Hilversum .
K. POLL .

HET NIEUWE TAALONDERWIJS') EN HET "KUNS'TTBEGRIP
1)ER NTEUWE-GII)SSCHOOL."

Het gnat met letterkundige beroeringen als met water waarin 'en steen
wordt gegooid : na de plomp en 't opspringen van de verschrikte waterdroppels in de onmiddellike nabijheid van de steen, beginnen de golfjes
zich egaal uittewijden : ze worden breder maar trager en eindelik kabbelt
hot water zacht aan de kant, als er geen windvlaag komt als spelbreker .
Terwijl wij noch tot over de oren in de klassieken zaten en oils
hoofd vol zat van de spinnewebben van dogma, veruamen we, dat er 'en
nieuw tijdschrift verschenen was to Amsterdam', 'en aanvallend letterkundig tweeinaandeliks, de Nieuwe Gids . De overige tijdschriften
maakten er front tegen, omdat vele mannen van naam, die ze rediegeerden, er in bij de oren genomen werden op heel onzachte manier .
De post bracht de afleveringen van al die tijdschriften to Groningen,
juist toes wij van bet gymnasium kwamen, maar wij waren niet in staat
do kwesties voldoende to beoordelen, - oindat op school aan onze letterkundige opvoeding niet gedacht was en er door 't onderwijs in 't Nederlands hoegenaamd geen lust voor de letteren in ons gekomen was . Moot
ik het hieraan voor 'en deel toeschrijven, dat van onze hele zesde klas
er 66n in de Nederlandse Letteren ging studeren, omdat hij
van
geschiedenis hield? 1k geloof van ja . We konden ons het onderwijs
in de Moedertaal niet anders voorstellen dan zuchtende onder saaie
spraakkunsten, malle kakografieen en vervelende leesboeken .
Nu dau - bet scheen aan de andere gymnasia niet beter to wezen,
ten uiinste bet letterkundig leven van ons jaar betekende zo goed als
niets. Wat had dat natuurlik ten gevolge? Antipathie tegen het nieuwe,
waarvoor we uiet rijp waren ; toejuiching van de aanvallen door de verdedigers van de oude tijd or tegen gericht . Het nieuwe week ook to
veel van het oude af, om good to kunuen wezen .

Zie o . a. T. en L. V, 187 vlg.
VI
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Van klankmuziek , van ]let groeien van de taal met de mens, van
het wezenlike van 'n artiest-met-woorden, van dat alles moesten wij als
student, bij vrijwel hoegeiiaamd geen leidiug, maar zelf iets to weten
trachten to komen en - 't is wel eigenaardig - als ik er noch eens
over nadenk, dan geloof ik, dat bet kolleezje Vergelij kende Taal noch
bet meeste hielp . Geen smaak voor letterkunde van school nit meegenomen ; geen letterkundige leiding of oiitwikkeling van wat er in ons
school ; de studie van de letterkunde overheerst door de bibliografie
en noch wel grotendeels van de Middeleeuwse, de taalstudie door de
grammatica - lieve hemel, wat kon er anders van ons neerlaudici
worden dan of historici, of dogmatici, Of grammatici? Van oor voor
klank-, oog voor beeldmooi geen sprake . En nu, achterua, vied ik
het 'en grote grief tegen leermeesters en de wetten, die die leermeesters
beheersen, dat ze mij, die nu toch wel gevoel voor 't mooie in taal
weet to bezitten, niet gezegd hebben : zie dat is alles 'en kwestie van
mooi-vinden, niet van dogma ; dat zij net gedaan hebben, alsof zij bet
letterkundig leven van bun tijd nict meeleefden, alsof ook zij dogmatici
waren ; - of waren zij bet?
Zo was bet in de enge kring van ons jaar ; dock ook bij ouderen
was de toestand niet veel beter : bet letterkundig leven was nagenoeg
niet zichtbaar : bij 'en paar oudereu uitgezonderd. Langzamerhand kwam
er meer beweging in bet stilstaande water door de Amsterdamse letterkundige stenen voortgegolfd . Maar ik zelf leefde voort met bet hoofd
in wolken dogma ; zodat er alleen nu en dan een schijutje van mooi
stralen doorblonk .
Haatgedichteu tegen bet nieuwe, o . a. in de Studentenalmanak geplaatst, waren de gevolgen .
Pas ui bet verlaten van de vesting van bet dogma, Groningen, woei
er voortdurend om m'n hoofd 'en fris windje, bet leven van m'n tijd,
en eerst gaandeweg kon ik de verroeste vensters van m'n ziel openkrijgen om bet er in to laten waaien . Langzamerhand werden de muizenissen van tradietsie en wat-zegt-die-of-die-er-wel-vaii weggewaaid en
even langzaam begon ik me in staat to gevoelen, zonder al to veel
vooroordeel, to denkeu over wat m'n tijdgenoten geschreven hebben en
schrijven .
«-aartoe nu dit alles? Om m'n ekskuzes to waken over ontzaglike
dwaasheden van vroeger dagen, maar meteen om de oorzaken er van
aan to wijzen en kollegaas, leraren in de Nederlandse taal toe to roepeu
#Leer de jongens bet mooie zien in eigeu taal en die van anderen ;
stop ze niet vol met wijsheid, uit de spraakkuust opgeschept, 't is
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ballast die hun heel zwaar op de maag blijft liggen . De rozeknop van
bet taalgevoel is in iedere jougen, doe die zwellen, breken, zich ontplooien en geuren als roos. Als de knop zich pas laat in de herfst
outwikkelt bevriest hij licht bij de eerste nachtvorsten ."
En nu heb ik 'en boekje in m'n bezit, dat m'n toeroep zekerder en
bewuster maakt . Wijlen Prof. H . E . Moltzer had zijn rede over ,bet
Kunstbegrip der Nieuwe-Gids-School" gereed liggen bij z'u droevig
einde . Aan het slot er van kon hij gerust schrijven : "Sine ira et
studio," eenzijdig, dunkt mij, noch partijdig, noch voor- noch tegeningenomen, heb ik het kunstbegrip der Nieuwe Gids-artiesteu beschouwd
en beoordeeld ; en niet langer verblind door antipathie tegen eukele
leiders der omwenteling van wege hun vaak, hoe begrijpelijk overigens,
onverantwoordelijk en ontstemmend geschetter en gedachtig aan bet
woord van Voltaire, dat bet een voorrecht is van elke baanbrekende
richting op elk gebied van menschelijke kunst en wetenschap, om
ougestraft de grootste fouten to mogen begaan, aarzel ik geen oogenblik
eerlijk to bekennen en openlijk to verklarrn , dat mij onder bet genot
van zooveel ~,moois" en heerlijks als de generatie van 1830 heeft gezegd
en gezongen, de sckellen van de oogeii zijn gevdllen, en ik menigmaal
in mijn stil studeervertrek met den schrijver van de Literaire Kroniek
heb uitgeroepen : #God, God, wat is dat jeugdig en krachtig en
sc oou . „"
Vooral dit laatste, die eerlike bekentenis vind ik verrukkelik, want
voor zoover ik weet is dit de eerste maal dat de nieuwe kunst ~,sine
ira et studio" tot voorwerp van studie genomen wordt aan een van
onze universiteiten .
En niet alleen onpartijdig heeft Prof. Moltzer de 18 delen Nieuwe
Gids bestudeerd, ook met volharding. De stof overweldigde hem zelfs
eerst tot hij er bet zuivere kunstbegrip wist uit to vinden en ous dit
klaar voor ogee to stellen .
Kunstbegrip? Maar is dat dan ook geen dogma? - 't Zou bet
kunneu zijn als in de Nieuwe Gids verklaard werd : zo moet bet wezen
en anders deugt bet niet . Hier is bet eerder een groep mannen bezig
bet scheepje van de Nederlandse letterkunde, dat op de ondiepten geraakt was, vlot to krijgcn en - to houden. De een duvet met 'en
boom, 'en ander wrikt met bet roer, noch een zet het van den wal of
en daar zijn ze met de ankerspil bezig. Ze werken allemaal in eeu
richting, maar ieder op eigene wijze . De individualiteit van de
artiest mag zich niet buigen onder welk juk ook, evenmin als die van
bet kind .
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Het is heerlik dat onderwijs en kunst in een richting werken .
Neem b . v . een van de bepalingen, door Prof. Moltzer met zorg
verzameld : #Kunst is de in woordgeluid weergegeven emotie van een
individu ." Wat moet dus het 6juer besnaarde wezen, dat wij artiest
noemen, doen? Goed voelen en juist weergeven, en hij zal - omdat hij
dat geheimzinnige hekoreude in zich heeft dat hem tot artiest maakt kunst scheppen .
V1rat en wat alleen moet nu volgens bet nieuwe taalbegrip 'en gewone
jongen schrijven ; hoe moet hij zich bewust worden van z'n eigen taal?
Hier is drieerlei mogelik :
1°. kan hij nauwkeurig toezien naar tafrelen rondorn hem en de
personen en hun daden tekenen, zoals hij ze later voor z'n geestesoog
terugziet Dan zal hij dus b. v . schrijven over 'en bezoek bij z'n kapper
of over 'en middag met kameraden aan 't schoonmaken van 'en boot besteed
2° . kan hij z'n weten neerleggen in en opstel, nauwkeurig alle
details vermeldende met vakkennis . Zo kan dus 'en boerezoon over het
hooien schrijven ;
3°. kan z'n gevoel hens over 'en ouderwerp doeu denken tot z'n
eigen gedachten in kuustloze taal, onopgesmukt en daarom echt en
zuiver, to voorschijn komen en uit de pen dansen : hij schrijft b . v . over
z'n eigen gevoel voor 't vaderland of als dierevriend over bet paard en
wat hij daar in ziet .
Maar naar z'n karakter laat zich dit alles ook geheel of gedeeltelik
kombieneren en met gevoel en zieu schrijft hij o . a. over 'en vervelend
uur op school, over 'eu kijkje in 'en gloeiend hete straat .
Doch wat hij ook schrijft, hot zal alles z'n eigen wezen ; hij zal z'n
eigen individualiteit uitzeggen, en wie z'u opstel leest zal meteen weten
wie hij voorheeft .
Bij zo'n onderwijsopvatting zal de zuivere verstandsman niet alleen
niet gedwougen worden to schrijven over iedealen, noch de uitbottende
artiest over het droogmaken van 'en polder ; maar ook 't omgekeerde
zal zelfs niet geeist worden : er zal geen dwang zijn . Alleen leiding
en steun . De boompjes moeten door steun naar 't zonlicht opgroeien,
gesteund oindat ze bloot Wan aan de stormen van het dogma .
Zo zullen zij, die gewoon geraakt zijn de dingen om en in zich met
studie waartenemen, beter de lets of zelfs veel fijner voelenden, zienden
en weergevenden kunuen begrijpen, dan de velen voor wie de taal 'en
kwestie van woordenlijst en spraakkunst gebleven is . Zo wordt dus het
nieuwe taalbegrip de oorzaak van 'en nader komen tot de kunst .
Maar er is moor
Valt er uiet soms een zucht om altijd weer nieuwe
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ellenlange woorden to willen gebruiken, een zich afscheiden van z'n volk,
door ook voor de bescliaafdsten ouverstaanbaar to willen wezen, optemerken?
Willen zeg ik, want bet is mij werkelik soms, alsof bet er om gedaan
wordt om toch maar goed eksentriek to wezen .
De jongen nu, die in eenvoud en nauwkeurigheid waargeuomen en
zich uitgedrukt heeft, zal later, als er werkelik 'en artiest in hem
schuilt, diezelfde eigenschappen in z'n stijl late[[ doorbliuken . Zo kan
bet zijn dat hij daardoor bewaard wordt voor de duivel van bet mooiwillen-doen . Hij zal zoeken naar bet juiste woord voor wat z'u oog ook 't binnenoog - ziet, maar het ~,gezochte" zal ver van hem of zijn .
Zo zal bet nieuwe taalbegrip bloedzuivereud werken bij de literere
kunst en veel dwaasheden wegnemen .
Ook noch op andere wijze, echter! De velen, die zelf geen artiesten
zullen worden, maar of koele verstaudsmeusen Of enigsins artistiek
voelenden blijven, zullen hun zucht tot eenvoud en nauwkeurigheid
toch meenemen op hun verdere levensweg, en als ze na 't verlaten van
scholen en akademies zich ver verwijderen over 't land, ieder langs z'n
eigen pad, dau zal er 'en ontzettend sarkasties schateren uit bet ganse
Nederland opgaan, wanneer de kunst zich tot kunstjes, tot woordgestapel, gedachten-geknutsel verlaagt .
De kunst zal beter gevoeld en begrepen of met meer recht van meepraten veroordeeld worden .
Dat zal de toekomst ons brengen
Haarlem .

J. B.

SCHEPERS .

ZEN NADRUK VAN STARTER'S FRIESCI[E LUSTHOF .

Terwijl Paulus van Ravesteyn bezig was met bet drukken van den LusMof,
heeft een kennis van hem of van Starter zolven de proefbladen op de drukkerij gezien en den drukker, buiten voorkennis van den dichter, weten to
bewegen hem daarvan een exemplaar of to staan, onder belofte met handslag,
dat hj ze niet zou bekendmaken . 31aar de trouwlooze vriend heeft die belofte
niet gehouden en de nog niet verbeterde bladen doen overdrukken . . . .
Starters ergernis . . . (is) ontsproten uit bet bewustzjn, dat de nadrnk met
drukfouten ontsierd was niet alleen, maar dat ook de later door hem aangebrachte
verbeteringen in woordenkeus en dicht daarin gemist werden . Zeker is 't dat
de typographische uitvoering minder verzorgd en minder fraai is dan die van
haar voorbeeld . Zoo prgkt het titelplaatje b. v ., dat aardig gecomposeerd,
maar vrij wel afgesleten is in ons exemplaar, met bet foutieve inschrift :
I . 8 tartars! Lust-hoofken/ verciert met vele/ Liedekens, Brnijlofts/ dichteu
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Een nadruk van Starter's Frieache Luethof.

eude copere/ platen/ T' Utrecht/ Bij Jan Amelissoon/ in bet vergulde ABC ./
Bon dit plaatje frisseher van afdruk zijn, de overige (5) plaatjes zijn, met
uitzondering van Un enkel, beter noch ook slechter dan die van de oorspronkelijke editie, dat trouwens ieder kan beseffen, die weet dat zij ontstonden
in de werkplaats van den Utrechtschen plaatsnijder C . de Passe Jr.
In bet algemeen gezegd, ligt bet verschil der beide uitgaven hoofdzakelijk
in bet doel, waarvoor de drukkers ze bestemden : bet eene boekje schijnt als
een luxe uitgaaf, weidsch gedrukt en niet zonder eenige pluimstrijkerj tegenover
Starter, - bet andere veeleer aim eene volkseditie in bet licht to zijn gegeven .
Wat nu den inhoud van bet Luethoofken betreft : op bl . 5-83 verso vindt
men 28 van Starters gedichten, voorafgegaan door zijn gelauwerd portret en
door drie klinkdic •hten, met de kensprenken : Door liefden Aart (= B . Verdoes), Ist Anders Billicheydt (_
?) en Wt d'eeu in Wander krijch (= A .
van den Bergh) onderteekend . Vier en twintig dezer bruiloftsdichtjes en
minneliedjes zijn uit de origineele uitgaaf overgenomen . De niet daarin voorkomende, waaivan ik tevens de wijzen ga vermelden, zijn de volgende :
1 . Bruylofte-Liedeken, op de wijse : Van de trouwe en ontrouwe minnaer .
Begin : Ghy Jon-mans en Jonekvrouwen bier vergaert . 2 . Gheaang op de
wyse : Soder yemand vraeghd wie bier leyd begraven . Begin : 0 Ghy hooge
Goon ! Daelt nu bier beneden . 3 . Sterurne Couraiite serbande. Begin : Ghy
vrolijcke longmans en Iufferkens bly van gheest . 4 . Stemme : De nienwe
labord . Sy heeft een kin met een kloofken daerin . Begin : De dnysternis
des nnehts . 1)eze gedichten komen evenmin voor in de latere uitgaven van
den luethof, aim in de herdrukken van Eekboff en Van Vloten ; misschien
heeft Starter ze dus later verloochend .
De nagedrukte verzen nu, zijn to vinden op blz . 1-112 (uitg . van 1621),
een bewijs derhalve, dat bet werk al een heel eind was afgedrukt, toen de
nadrukkcr de bladen zag en ontving .
Wat bet boekje verder niet onbelangrijk maakt voor de letterkundige
geschiedenis, is, dat men op blz . 84-96 een aantal minneliedjes aantreft
van den tot dusver weinig bekenden rijmer A . van den Bergh, alle met zijn
reeds genoemde kensprenk onderteekend . De meesten zijn van betzelfde gebalte, dat men aantreft bij Brul, Jonctys en andere dichters van tweeden en
derden rang ; mnar toch rebuilt er een enkel jnweeltje onder, dat Been bloemlezing oneer zou aandoen
Wie is die A . van den Bergh ; was hij dezelfde aim Adriaen van den
Bergh, door Witsen Geysbeek, in zijn critisch, biographisch en anthologisch
woordenboek van Nederl . dichters, vermeld aim scbrijver van versehillende aldaar
genoemde tooneelspelen? Ik zou bet denken, want twee er van, Jeronimo en :
Polidocr, werden in 1621 en 1623 to Utrecht bij denzelfden drukker Jan Amelisz .
uitgegeven, na to voren to zijn vertoond op de Utrechtsche kamer : Wt rechte
liefd', waarvan Van den Bergh zeker zal zijn lid geweest
i it : J . F. VAN SOMEREN, De Naroracher, Afl . 6, 1896, waar volledig verslagis is vinden .

WAAROM

TOLLENS

POPULAIR WAS?

Geen erger dooven dan zij die niet willen hooren ; daarom zal het
altijd wel eene vergeefsche moeite ziju, om bull, die niet willen begrijpeu wat godsdienst boven geloofsverdeeldheid is, dit denkbeeld duidelijk to makcn . Wij zouden, gold bet zulke personen alleen, ons zelven
en anderen voorzeker de verveling sparen, van steeds op hetzelfde denkbeeld terug to komen, inaar, ongelukkigerwijze later de hoorende dooven
niet of telkens to verkondigen : Wat een godsdienst boven geloofsverdeeldheid, (lie ouze Sehoolwet wil, is, weet niemand, - en de goo gemeente in
de war gebracht door dat aanhoudend geschreeuw, begiut ten laatste jets
wat zoo holder als bet daglicht is, voor iets duisters en oubegrijpelijks
to houden . Daarom moeten wij , op gevaar of van door spotvogels to
worden vergeleken met bet goedige dier, waarvau herkauwen het grootste
pleizier is, telkens weder op bet half stuk geslagen aambeeld slaan ; wij
moeten dit to meer doen daar near onze overtuiging onze volkswelvaart
en volksbloei dan alleen op goede grondslagen zullen rusten, als de
beginselen van den godsdienst boven geloofsverdeeldheid in bet geheele
yolk zullen zijn doorgedrongen, want dan eerst, als ouze natie in bet
bezit van zulk een godsdienst zal zijn gekomen, zal zij veilig zijn tegen
de besmetting, zoo wel van ongeloof als bijgeloof, van dweepzucht als
doodelijke ouverschilligheid . Niet bet protestantisme, niet het katholicisme, niet de wetenschap, niet de staatkunde maar de godsdienst
boven geloofsverdeeldheid is het ware plechtanker van Nederland .
Doch de geschikte onderwijzers in then godsdienst, waar zijn ze to
zoeken? Het volksinstiact heeft er reeds eenigen gevonden . Onder
anderen wijzen wij op den volksdichter Tollens . Waarom was ouze
natie juist met hem zoo ingenomen? Waarom is hij de eenige nit de
dichters der 18e en 190 eeuw van wien een standbeeld is verrezen?
Waarom viel aan hem, die zelfs naar bet oordeel zijner vurigste bewouderaars, in dichterlijke verhevenheid voor Bilderdijk, in Christelijken
zin voor Feith, in profetischen gloed voor Da Costa, in hartelijkheid
voor de Genestet, in schilderachtigheid voor Staring, in geestigheid voor

344

J . A . F . L . van Heeckeren

van Lennep moest onderdoen, juist de meeste eer ten deel? Was het
niet omdat bet yolk in hem den tolk vereerde van den eenigen godsdienst, die in onze dagen voegt? Mag ooze hoofdstad bogen op het beeld
van Vondel als profeet der godsdienstvrijheid, in onze tweede stad, die
na honderd jaren, vermoedelijk onze volkrijkste zal zijn, staat bet beeld
van den dichterlijken verkondiger van den godsdienst boven geloofsverdeeldheid.
Wie de geesteslijn, die van Vondel naar Tollens loopt, goed kan
volgen, heeft naar ons gevoelen de geschiedenis van het Nederlandsehe
yolk eerst goed begrepen .
Tollens heeft zijne belijdenis in dien godsdienst boven geloofsverdeeldheid heerlijk uitgesproken als hij ons wijst op de vrome schare die in
de Ste Gudule to Brussel de heilige roomsche hymnen doet schallen en
op bet statig gezang dat nit de protestantsche St . Jacobs kerk naast
den Haagschen vijver opwaarts rijst ; als hij dengene den Christennaam
onwaardig keurt, die met mededoogen neerziet op hen, die hun gebed
met een kruis beginnen, of glimlacht als hij de geloovigeu in den
biechtstoel ziet knielen en met boetvaardigheid ziet vasten, maar ook
evenmin hun den Christennaam durft geven, die zich onfeilbaar noemen
en anderen nit godsdienstigheid verdoemen . Maar nergens heeft hij dien
zin voor den algemeenen godsdieust schooner doer uitkomen dan in twee
zijner romancen : D . lVillemsz . van Asperen en Nanning Koppenszn . to
Hoorn. Deze bij elkaar behoorende gedichten moesten in elke historische
verzameling van bollandsche verzen to vinden zijn ; niet zoo zeer om
huune poetische waarde als om hun geest en strekking .
In het eerste gedicht verhaalt Tollens hoe een ketter, van Asperen,
om den geloofswille door de Spaansche inquisitie vervolgd en reeds veroordeeld om den volgenden dag zijn leven op den brandstapel to verliezen, ziju kerker langs bet bevrozen water, dat hem omgaf, moist to
ontvluchten ; hoe hij achtervolgd door een geloovigen wachter in zijn
vlucht, onverwachts eeu angstig hulpgeroep hoorde en gewaar werd dat
zijn vervolger in een open bijt was gevallen en met den dood lag to
worstelen ; hoe van Asperen daarop zijn vervolger aan een wissen dood
ontrukte, maar tot loon van zijn edelmoedigheid door den geredden
wachter weder naar den kerker werd gesleurd en den marteldood moest
ondergaan . Hoe vervolgens na den dood van den ketter, ter eere van
deze zegepraal des geloofs, het kerkgezang weergalmde en de wierook
ten hemel steeg, maar hoe God, met zoo veel wee begaan, de offers
van dien dag niet aannam .
In dezelfde maat en geheel op denzelfden trant verhaalt Tollens in
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zijn Nanning Koppenazn den marteldood van eel] Yromen roomschen
priester to Hoorn .
De Geuzen zijn van vervolgden, bloedige vervolgers geworden . De
vrome Nanning wordt gevat, gekerkerd en ter dood veroordeeld . Op
het martelrad smeekt hij in zijn laatste urc om de genademiddelen
zijner kerk . Helaas! zijn angstig gesmeek wordt met gruwzamen spot
beantwoord door zijn wreeden vervolger, maar de gemartelde priester
richt zich in zijn stervensstonde eensklaps op en daagt zijn vervolger en
beul voor den troon van den Hemelschen rechter . Drie dagen daarna
stierf de vervolger onverwacht en stond hij voor de rechtbank waarvoor
hij door zijn slachtofter was gedagvaard .
Veel valt er of to dingen op de historische waarde dezer verhalen .
Beide gedichten lijden aan gercktheid ; in beiden wordt de moraal, in
plaats van zich, onuitgesproken, op to dringen aan ]let gevoel en de
verbeelding van den lezer, op galmenden preektoon medegedeeld, maar hoe weinig zeggen deze gebreken tegen de hooge zedelijke waarde
die men aan deze gedichten moet toekennen . Men late ze de jeugd
lezen en herlezen . Vervult de poezie ook niet in dubbele mate eene
schoone rol als zij wordt gebezigd om het aankomeude geslacht gevoelens
in to prenten die de natie alleen gelukkig en edel kunuen maken?
J . A . F . L . BARON VAN HEECKEILEN .

Het stukje is van 1872 en ofschoon oorspronkelijk van uitsluitend
politieke strekking, heeft het door zijn kijk op letterkunde ook voor
(lit Tijdschrift waarde .
T . N . VAN DElR STOR .

SPAANSCIE BEABANDER vs . 2020 .

Tot de cruces, die de lezers onzer zeventiende-eeuwsche schryvers -indezen
Bredero - nog altyd in den weg staan, behoort voorzeker een repel als de
aan 't hoofd van dit opstel genoemde .
Citeeren wU hem in verband met den voorafgaanden, die ook al niet zeer
duidelijk is en den volgenden, die wat verademing geeft .
IOOST .

nWacr waerje tot mocr joosten, of tot moer huygcn of tot meyns?
Met de rakk of in de koddcry, of in 't vergulde serpent?
IASPEE .

Myn dunckt dat je al de Herbergcn cant Langt schier kent."
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Gelijk nit de woorden van den goudsmid Jasper is op to maken, noemt
,buurman" Joost de namen op van eenige kroegen, waarvan, naar 't schgnt,
een paar den naam dragen naar de vrouw des huizes - „de moeke" - die
de gdrante was of in elk geval de hoofdpersoon, en drie andere naar 't uithanti
bord worden genoemd . t)
Tot opheldering diene 1) Tot = te, bij ; met een eigennaam in genitivo is 't
een reeds nit 't lliiddelnederlandsch bekende 2) constructie, waarbij 't woord
hui8, winkel enz . is weggelaten e) .
2) In de koddery ; dit zal to lezen zbn geweest op het uithangbord, dat dns
met zijn opschrift - het woord beteekent gekheid, dwaasheid - schertsenderwij7.e anticipeerde op hetgeen zeker meer dan eens in de herberg, welker bestaan 't aankondigde, voorviel . In afwachting van cen betere verklaring
meenen we deze onzen lezers als een niet onmogelyke to moeten aanbieden .
Wij herinneren aan en verwijzen naar Van L e n n e p e n T e r G o n w (kleine
editie, Leiden) II, 119, waar een herberg ,In de twee Solte-Bollen" heet
en waar tevens 't woord koddery to lezen is.
3) Met de valck. Is dit de ware lezing, dan is de verklaring niet moeilijk .
Van Lennep en Ter Gouw, t. a. p . 1, 112, leeren ons, dat valken niet
zeldzaam zijn op uithangborden . Maar i8 het ware lezing? De eerste uitgave
(1618) leest vlack en met deze Moltzer in zijue uitgave van Jerolimo in de
volledige werken van Bredero ( uitg. bb Binger, Amsterdam) . Ook Terwey
(ed . Wolters, 1892) leest vlack ; hij copieerde naar de pas genoemde editie
van Moltzer, doch vergeleek de uitgave van 1621, teekent echter geen variant
aan, zoodat ook deze editie wel vlack zal gegeven hebben . De uitgave van
1638 leest echter valck 4 ) . Houdt men zich niet aan dezen tekst, dan is 't de
kwestie : is vlack verklaarbaar?
M o 1 t z e r teekent er niets bb aan, een noot was hier anders verre van
misplaatst geweest. T e r w e y geeft als wat al to korten commentaar : „ met
de vlack" zal wel eene bepaling z~n van Meyn : „M . met de vlak" . In de
door mij herziene uitgave van V e r w ij s' Sp. Brab . wordt gelezen ralck,
omdat die is afgedrukt naar den tekst van 1638 ; daar kon de klip dus gereedelijk vermeden worden, maar omdat mijns inziens voor ,met de vlack"
1 ) Er is geen reden om in tot meyns" niet den naam der vrouw
bq verkortiug Meint (zie vs . 2122, waar een Meinert voorkomt) is
vs. 1007 van den Warenar noemt ous een meisje, dat Meins heet .

to zien . Mcin(d)ert of
een mannennaam, maar

1 ) Vgl . no.- in 't Engelsch : at Perry's, at Paul's enz. ; 't Gri . eis AUou, eis Macxixov
Lat . ad Vestae enz.
3 ) Men kan hierover meer vinden in Prof. Verdam's Tekstcritiek, bl . 92 ; nit den
Spaauschen Brab . halen we aan vs . 1429 :
Ick mach gnen halen tot Pauwele ecu moye venesoen pastey.
Tocsav ;

4 ) Vandaar dat 0 u d e m a n s achter in ziju Woordenboek
fout" opueemt vlack en de lezing valck aunbeveelt .

op Bredero (bl . 512)

als ,druk-
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nog een andere uitlegging is to vinden, is deze in 't kort ook gegeven . Onder
vlack is ,vlag" to verstaan . De herberg had this op 't uithangbord eene vlag
of, zeer goed is ook dit mogelijk : meestentijds hing de vlag er nit om de
aandacht des publieks to trekken . De vraag is nu : is een vorm clack voor
viag mogelijk? Het antwoord bierop is : zeer goed .
In vs. 363 lezen we :
„Wil j y se (d. i . de brieven = plakkaten) eens lien Andrics Giet-logen, so gact op
de nicuwe Bruck",
waar we bruck, zij 't dan ook in 't rijm (op druck), lezen voor Lacy . Op
grond van dit woordje truck meende ik in mijn academisch proefscbrift
Taalkundige aanteekeningen naar aanleiding van Bredero'a werken § 31 p, to
mogen schrijven : „Als resten van de niet-spirantische uitspraak der geminata
gg is to wijzen op bruck (vs. 363) naast brugh. (dat o .• a. Sp . Brab. vs. 1096 en
vaker to lezen is) en den oorspr . imperatief neck = zeg." Het is de q (vaak q'
geschreven om haar phonetisch to onderscheiden van de schurings-g), die bekend is nit 't Fransch, Duitsch, Fngelsch, Friesch in bw . gant, gehen, top,
great en die in dit tijdschrift ter sprake is gekomen jaargang II, bl . 94 en in
verband met 't daar besprokene, ibidem bl . 237 . Dat de g' evenals thans uit
't Nederlandsch is verdwenen, is bekend genoeg : Iliemaud, behalve een Fries,
die al to ,oprjuclit" zijn afkomst niet wil verloochenen, zal voor groot zeggen
g'root, voor goed q'oed ; maar dat de q' nog in 't Middelnederlandsch, ja in
't Nederlandsch der 17° eeuw nog bestond is door de aanhaling nit mUne
dissertatie alleen reeds voldongen bewezen . 1 )
Wat is der langen Rede kurzer Sinn? Dat de hoogstwaarscleijnlijk oorapronkelijke lezing met de vlack in vs. 2020 van Bred a ro's Spaansclcen Brabander to verklaren is, dat er due geen reden is om - wat trouwens nooit
dan nit nood gebeuren mag - de lezing der ondste drukken to vervangen
door een variant van een jongeren tekst .
G . A . NAJTA .

Nasekrif t.
Of Dr. Nauta 'en goeie reden heeft om de tekst van 1618, tijdens 't leven
van Bredero noch verschenen, to laten liggen, en die van 1638 to laten afdrukken, betwyfel ik . Maar zeker is duideliker tot meyns i Met de vlack" (= bij
Meins met de vlek, (in haar gezicht?)) dan dat men Met de Valck (of vlack
desnoods) opvat als : Waar de valk of vlag uithing - : in de oudste druk is
,,met" begrijpelik, in Nauta's verklaring raadselachtig in dit zinsverband 1 B . H.
') Wie meer over dit pant wil weten, verwijzen we naar het Tijdsclsrift root Ned . Taaltie Letterkunde XI, 32 en XII, 307, waar ook literataur to vinden is .
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STEAKS - TERSTOSD .
Wie zal tegenwoordig geen onderscheid voelen tusschen de zegswjzen : kij
komt 8traka en kij komt terstond? Welke van beide klinkt een met popelend
hart op haar minnaar wachtend meisje liefelijker in de ooren? Ik geloof
de laatste, zij zal zeggen : liever terstond dan straks . Welk is 't verschil in
beteekenis tusschen terstond en atrak8 en heeft bet altijd bestaan ?
Slaan we 't Ned. Wdb. I, 369/70 op. Onder de synoniemiek van bet
woord aanatonde zien we een twintigtal zinverwante woorden of uitdrukkingen
staan, die een waar getuigenis afleggen van den rijkdom onzer taal in dezen .
„A1 deze woorden", zoo luidt bet, ,geven to kennen, dat bet voorval, waarvan
men spreekt, van een gegeven tjdpunt bf door nagenoeg Been, bf door een
uiterst Bering, bf althans door een betrekkelgk kort tjdsverloop gescheiden is .
Alle zien zj op bet toekomende ; de meeste echter worden ook op verleden
voorvallen toegepast, die evenwel nog toekomend waren in den verleden tjd,
waarin men zich met de gedachten verplaatst . Alleen bij daar aan8tonde en
daar zdd denkt men aan iets, dat volstrekt verleden is : die gewijzigde opvatting wordt door daar bewerkt, dat op bet kort verledene ziet ."
Al naar gelang van den meer of minder korten duur van den in elk geval
geringen tusschentijd kan men de woorden in twee groepen verdeelen a, die
bet kortste tijdsverloop aanduiden, bet zjn : danatonde, dadelijk, 8trak8, teratond, zdd, onmiddellzjk, onverwijld, oogenblikkelijk, op ataanden root, in eml
ommezien ; 6, die een langere, - zj 't ook altijd nog kleine - tijdruimte
veronderstellen, bet zijn : binnenkort, weldra, 8poedig, gaaw, eerlang, dra, aldra,
haaat, wellcaaet, rae .
Toch weet 't fijne taalgevoel onder de woorden van groep a eene schifting
to maken ; bet maakt de onderafdeelingen a : dadelijk, terstond, onmiddellijk,
onoerwijld, oogenblikkelijk, op ataanden poet, in een ommezien, P : aanetonds, zoo,
y : etrake. Dit laatste is als 't ware de overgang tusschen groep a en 6 : bet
onderstelt een iets langere, of liever minder korte tusscbenpoos, dan de onder
a, P genoemde woorden en een toch altijd nog kortere dan bij de onder b genoemde uitdrukkingen .
Is dit altijd zoo geweest? M . a . w., om bj ons in 't begin van dit opstelletje genomen voorbeeld to blUven, is een verschil zooals men dat tegenwoordig maakt tusschen : lad komt terstond en hey' komt aauatonda oorspronkelijk? Ik geloof van neen . En wel om twee redenen
1 . In vroeger tjd, in de 17° eeuw, ja zelfs in do 18° is straka nog
volkomen synoniem met terstond, is bet dus onvoorwaardeljk to rangschikken
onder a a.
2 . De etymologie van bet woord atrak(a) dwingt ons hierbij aan den
kortst mogelijken tusschentijd to denken .
1 . Wat de Middelnederlandsche periode onzer taal betreft is ons onderzoek
gauw afgehandeld . Prof. V e r dam is zoo vriendelij k - ik betuig hem hier-

straighten = recht maken)

bewijzen, dat de tegenwoordige
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voor bij dezen mUn dank - mij to schrijven : „Ik heb van atraka maar den
voorbeeld in mijne verzameling, nit de 16e eeuw, nl . Landr. v. Veluwen 11 :
,,Und sal den scholten bevolen . . zijn, nadat eenigen nederslach . . . geschiedt
zij , etraca daer over to nemen goede . . . informatie, alvorens den dooden man
ter aerden kome." De beteekenis is bier natnurlijk teratond, onmiddellijk,
doch men zou meer plaatsen moeten hebben om met zekerheid to kunnen
zeggen of atraka ook niet reeds tot de tegenwoordige beteekenis overging .
Vermoedelijk was dit niet bet geval omdat bet in de 17° en 18° eeuw nog
volkomen synoniem is met teratond. Wil men hiervoor eenige bewijzen?
B r e d e r o, Spa. Brabander vs. 2160 :
Gaet stracx voort uyt myn oogen .
ibid .

vs . 2206 :
Antony, grypt bet bedt, en brenghtet atracr al voort .
H o o f t , lliatorien, 181 (Ned . Klaaa. 113, 60)
Waarin de Bisschop van Ypere zich zulx ontstelde dat by
xtrax op zyn knien stortte
ibid .

(Ned . Klaaa. 11 3, 90) :
Dan de Priester . . . . ging . . . . alles openbaaren san den
Koning : die daar strax op nit viel .

Vgl . voorts Cats I , 306, Bern a g i e , Belachelijke Jonker 5° toon ., 7° tooii . ;
Studenteleven 1° toon . enz.
Uit de 18° eeuw - nit 't laatst zelfs - wijs ik op een regel nit Ass c h e nb e r g h's (j 1792) vertelling „De winkelier en de schilder"
Een beer moot vast zijn san ecn' ketting, sari geen touw,
Dewijl by met zyn' bek dat atraka doorknagen zou .
Bewijsplaatsen, ook nit later tijd zouden vermoedelijk gemakkelijk to vinden
zijn ; ik meen dat er voor ons doel om n am . t o
beteekenis van atraka van later dagteekening is, thans een voldoend aantal
genoemd zijn .
2 . Wat de etymologie van ons woord betreft bet volgende. Ongetwgfeld hangt
bet samen met den wortel van bet werkwoord atrekken, we hebben dus aan
een geatrekte, rechte lijn, een linea recta to denken, de kortst mogelijke tusschenruimte tnsschen twee punten ; geen wonder dat atrak(s) evenzoo den kortst
mogelijken tusschentijd aangeeft . Als analoga, waar een zelfde grondbeteekenis
- gestrekt, gespannen, stiff - to gronde ligt aan adjectiva of adverbia van tijd
of plaats zijn to noemen : Lat. directo (vgl . dirigere = nit elkaar strekken)
en vandaar Fra. direct(ement), Eng . direct(ly) ; Gri . aTaves, aTevfLt (vgl . reive
= nitstrekken) ; Fra . raide, roide = snel (eigenl . stiff, gestrekt) ; Eng. straight
.
( v gl . t o
Vgl. voorts nog rechtstreeka, linen rectr, gerade8 Weges, 6oNv(o$6v) .
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HET SPITS AFBIJTEN.
Dezer dagen den rei van engelen lezende, die in V o n d e 1's Lucifer liet
derde bedrijf besluit, viel niijne aandacht op den regel : Ziclc op het spits to
wagen? d. i . zich ii het gevaar to wagen . Dadelijk deed het woordje Spits
mij denken aan ons heden nog wel gebruikt spits in het spiteafbijten, waarvan
mj de verklaring in het Nederlandsch Woordenboek nooit recht heeft willen
bevallen, omdat ze to gezocht, to gewrongen is . Wij lezen aldaar (peel 1,
Mom 860) : ,Eigenlbk van strijdenden gezegd, die, wanneer hun de vijand
het spits hood, d. i . de punt der gevelde lansen voorhield, er m,)edig op in
liepen, den eersten stoot opvingen, verwarring in de gelederen brachten, en zoodoende de werking der speren braken, die voor hunne volgers minder schadeli k
maakten, er als 't ware de scherpe punt afbeten ." Ik geloof gaarne, dxt de
uitdrukking vaak van strijdenden werd gebezigd, ook hebben de boekjes in
onze jeugd voor de vaderlandsehe geschiedenis gebruikt er wel voor gezorgd,
dat w ..1 gaarne aannemen, dat onze voorouders zich met hand en tand verdedigden, indien 't noodig was, doch van hen to gelooven, zelfs in beeldspraak, dat zij de punten der Jansen afbeten is icts, waartoe mijne picteit
't niet kan brengen .
Zonden we in onze uitdrukking nict hetzelfde woord spits kunnen zien als
in bovengenoemden rei dus : (uilerste) pevaar en aan afbijten niet de beteekenis
toekennen, die het in 't Middelnederlandsch heeft n .l . afsnijden, van tick afhouden, verre verwi/derd houden (zie Mil . Wdb. I, kol . 206)? Hot &pits afbijten zou dan beteekenen : het gevaar afwenden ; ienand het spits later afbijten,
dus : een ander de kastanjes uit 't vuur laten halen . Mij dunkt, hier is niets tegen .
Wat het meest juist is, de spits of het spits in onze uitdrukking? Op
deze vraag is geen zeker antwoord to geven ; wanneer wb zien, dat Hoof t
de bezigt, maar B ra n d t feet ') dan kunnen we hieruit opmaken, dat de
oorsprong der uitdrukking reeds in then tijd niet meer werd gevoeld . Mijns
inziens is het spits het oorspronkelijke, wanneer wij r am . de uitdrukking beschouwen als een zelfstandig gebruikt bijvoeglijk naamwoord 2) . Het is namelUk bekend, dat naast den oorepronkebjken worm van het zelfstandig gebezigd
bbv . naamw. op -e 3) (bijv . het kwade) zoowel in 't Middelnederlandsch als in
den tijd van Vondel en later ook de onoorspronkelijke, onder den invloed der
zelfstaudige naamwoorden ontstane vorm zonder -e gebruikt werd (dus : het
kwaad) . Zoo is naast het epitee to verklaren het spits.

1) Zie Ned . Wdb . t . a. p.
') Vg1 . het Duitsch Der Spitz, dat eveneens eigenlijk een bqv . unamw. is .

Naast Die
Spitze (Ohd . Spizza), dat steeds een zelfst. nw. geweest is .
3 ) Zie v . Helten, JAI. Spraelk., f 323 en 324 .
Yondela taal, f 106 ell mijn
academiseh proefsehrift (I'aalkundige aanteekeningen near aanleiding van G. A . Bredcro) §79 .
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Wat de beteekenis 1 ) as agaat, behalve de eerste : puntig, beteekent bet
nijdig (een spits gezegde) en, wat wij hier noodig hebben : geoaarlijk. In
den regel uit den aangehaalden rei van V o n d e l beteekent het spits dns bet
gevaarvolle, het gevaar, en bij H u y g e n e (Foorhont vs. 84) hebben w onder
bet spitse-padt to verstaan : het gevaarvolle pad . 2 )
Bet spits bieden zon ook door 't bovenstaande to verklaren zjn ; spreken we
nog tegenwoordig niet van gevaar bieden. Hier echter zon ik de verklaring
nit 't Ned . Woordenboek aanbevelen en wel omdat het Duitsche : dieh pitze
bieden d. i. de lans (punt) bieden, voorhouden, - ons dit aanraadt .
Dat naast het spits bieden ook voorkwam punt bieden, deelt mj Dr. K o l l ew ij n mee en wijst op de plaats : ,Ons keuzerlycke burgt, die . . . . De lugt
scheen punt to bien, nit tweemaal agtien torens (P a f f e n r o d e , Willen,
van drkel in Gedichten, 120 druk, blz. 4) .
P . S . Tot mijn genoegen zag ik bij 't opslaan van D . van Hoogstraten's verdienstelijke Lijst der gebruikelijksle zelfst. naamuoorden (nienwe uitgave van 1759
door K 1 u i t 3 ) blz . 397 bet volgende, dat bet hier door mij geopperde volkomen
bevestigt : u0m 't spits of to bijten. Men geve dat plaats onder de bijvoegdijke
Naamwoorden, die, als zelfstandig gebruikt, zich met hot onz. gesl . vermaken en in
then zin neemt bet D e D e k k e r ook o nz . i n 't of beeldsel van Prins Maurits
Prins Manrits beet door 't spits van 't Arragons geweld ."

waar we con 3e bewijsplaats hebben van spits = geoaarlijk, en als gesubstantiveerd
adj . = gevaar.
G . A . NAUTA.
ALGEMEEN BESCIIAAFD NEDERLANDS .

Wy hebben eene algemeene spreektaal, die n i et de boeke- of schrijftaal is, en
even min de volksspreektaal der hollandsche stedelingen, ofschoon doze al"emeene
spreektaal met de dageliksche verkeertaal der hollandsche stedelingen, in klankstelsel en anderszins, het meeste overeenkomt, ja, ofschoon zy eigenlik oorspronkelik die byzonder-hollandsche spreektaal is, in den beschaafdsten form . Deze
zoogenoemde beschaafde hollandsche spreektaal dient in Noord-Nederland als eene
soort van „lingua franca" tusschen Friesen en Brabanders, Zeeuen en Gelderschen,
in hun onderling verkeer, al kan de o p m e r k z a m e toehoorder dan ook wel
den byzonderen landaard van iederen spreker, aan zyne uitspraak herkennen .
En iedere Gronina r of Zeeu, iedere Limburger of Drent spreekt terstond, met
meer of minder good geluk, die algemeene noord-nederlandsche omgangstaal,
') Zie Oudemans, Bijdrage tot ecn Oud- en Middeln . Woordenb . op bet woord spits.
Prof. Verdam heeft spits als bijv. naamw . slechts iinmaal nit 't Middelnederlandsch opgeteekend en wel in de uitdrukking apitse woorden (G r a tam a, B;'jdr. t . d. Rechtageach. V.
Drenthe, anno 1556) .
') Zoo verklaart Prof. Verdam de uitdrukking met Dr. Verwijs, doch Dr. Eymnel
(Noord en Zuid 8, 74) schijat die verklaring niet boven bedenking verheven, hij neemt spits
= superbus, arrogans, dat ook Kiliaen opgeeft .
3 ) Zie over (lit book den 2e" jaa gang van dit Tijdschrift, biz. 34-43.
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zoodra by met eenen anderen, hem vreemden laudgenoot in aanraking komt, of
zoodra by zich in 't openbaar moet hooren laten . En by doet dit, ook al is
by steeds gewoon, in eigenen huisseliken of vriendenkring, zyne volkseigene
gouspraak to gebruiken, in meer of minder volkomenen form, gelijk de meeste
niet-hollandsche Noord-Nederlanders, zeer terecht, gewoon zjn to doen .
In Zuid-Nederlaud is dit anders . Daar spreekt iedereen de zuivere gou- of stadsspraak zyner woonplaats, de Antwerpenaaren Brusselaar antwerpsch- en brusselsehbrabantseb, de Bruggeling en Gentennar brugsch- en gentsch-vlaamsch, om van de
bewoners der kleine steden en van de dorpen, waar de gouspraak nog veel meer
op den voorgrond treedt, niet to gewagen . Wel nu, daarin hebben zy gelijk . Maar
- zy komen er mede in moeielikheid, zoodra ze in andere streken of andere
steden komen . Dan blijven zy ook hunne eigene gouspraak gebruiken (wat by
ons geen Fries in Brabant, geen Zeen in Holland doen zal, 't en zy dan in
beperkte mate), - en de nitslag is dat de Flaming den Brabander slechts
met meer of minder moeite verstaat . Dan is bet Fransch, dat door den eenen
zoo wel als door den anderen gesproken wordt, een redmiddel tot underling
verstand . Goed onderwijs in de geijkte, algemeen-nederlandsche schrUftaal is
den meesten hedendaachschen Zuid-Nederlanderen, vooral die een veertig, vijftig jaren oud zijn of daar boven, niet gegeven of slechts zeer onvoldoende ; zy
kunnen died taalform niet of slechts met moeite spreken . Zy hebben geene
algemeene omgangslaal, wel twintig of meer byzondere spreektaaltjes .
De Zuid-Nederlanders verstaan echter ons Noord-Nederlanders veel beter als
wy gewoon weg onze dageliksche spreektaal gebruiken in de eene of andere gouspraak, dan wanneer wy, in de meening duideliker to zullen zijn, s c h o o l s ch
en b o e k sch spreken . Onze gouspraken staan hun nader als onze gejkte boeketaal doet. Geen wonder! Met onze schrjftaal staan de meeste Zuid-Nederlanders op een gespannen voet . En ook dit is geen wonder, maar zeer
natuurlik . De hedendaachsche noord-nederlandsche schrijftaal is stiff en gewrongen, gekunsteld, gemaakt . Schoolsehe formen, onnatunr, voeren den
boventoon . Vlamingen en Brabanders daarentegen schryven geerne in lossen,
vluggen trant, eenvoudig en natuurlik, juist zoo als men spreekt . Zy hebben
daze zaak by 't rechte einde aangevat . By hen geldt de eenigo goede regal
„schrijf, zoo als Gy spreekt" . By ons meent men meestal juist andersom
„spreek, zoo ala de schoolmeester schrjjft" . Men geve den Vlaming eens een
onzer hoog geleerde boeken in de hand, die over wetenschappelike onderwerpen handelen - al is het maar een schoolboek gelijk die op onze hoogere
burgerscholen en gymnasien gebruikt wordenl Of ook, men late hun eens
een geijkt stuk lezen gel~k die tegenwoordig door het grootste deel, verre
weg bet grootste deel onzer notarissen en secretarissen worden opgesteld . Och!
de goede man zal er geen woord van begrypen, of liever by zal dell zin niet
vatten, by zal er geen ton aan vast weten to knoopen . (Trouens, ons
zelven gaat bet dikwbls niet beter!)
JOHAN WINKLES,

Ond 1Vederland, 1887 .

POTGIETER'S 'LEMMA ." r)

.Potgieter was 19 jaar oud, toen dit vers in 't licht kwam . Zijn blik
op de wereld was alles behalve blijinoedig. \Vat toch valt anders to
zeggen van een jongeling van (lieu leeftijd, die met de volgende verklaring voor den dag komt :
,tBeter is eeu vroege dood dau een langer leven . De rein geboren,,
""mensch wordt door ziju aanrakiug met de wereld van zijn onbedorven ,'
oaanleg vervreemd . Zoodra hij zijn blik op die zondige wereld richt,""
""treedt ook in zijn hart de kennis der zonde . Dan komen de aan-,,
"wechtingen van het kwaad met zijn beter ik . Maar hij is zwak .,,
,,Altijd strijden kan hij niet. Er komen oogenblikken, dat de zonde#
""sterktr is ; dat hij het hoofd moet buigen en zich gewonnen geven .ii
",Maar daarmee is 't niet gedaau ! Het leven is een langer tocht !,/
##Heviger strijden wachteu ; grooter sterkte wordt geeischt ; doch zwaarder,,
"rrederlagen volgen bij kleirrer zwakheid . . . En wat verloreu werd, kan',
onooit herwonnen worden ! Ook daar, waar zich de rnensch zoekt vast ,,
""te houden aan ziju sterk geloof in Christus, daar o'Ok blijft hij de,,
""zwakste in zijn zwaren zoude-strijd . Ja, juist omdat hij weet, dat'/
"hem zoo'n sterke hulp gegeven werd in zijn Geloof, voelt hij to leven-#
"diger, hoe ziju ziele-zwakte hem bczwaart ; ziet hij to angstiger het,,
Iloogenblik van 't Rekenschap-afleggen komen . En zoo kan 't duidelijk,i
,,worden, hoe bij verder leven, de Dag des Oordeels met steeds enger,,
,,harte wordt verbeid. Bij 't grauwen der haren versombert 't onrustigo
""Gemoed ."
,,111aar ook het aardsche levee zelf, - nu afgescheiden van de vrees,,
,,voor 't Laatste Gericht, - is eeu zorg en voortdureude last. Nergens,,
""irnmers zag ik 't Geluk . Noch bij de grooten niet, noch bij de wijzeu~t
""zelfs, noch bij de boozerr, - maar evenmin bij de braveu . Ook bij'
') Emma, Eene heugenis nit Belgie . In : Een bundel liederen en gedichten van
E. J . P o t g i e t e r. Bijeenverzimeld door Joh . C . Zimmerman . Haarlem, H . D. Tjeenk Willink .
vi
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,,1u;n was bet leveu geen wiegelen op een kalme zee . Ook zij bleven,,
"streven naar beter, zooals ons 31ler streven geen rust mag kenuen ."
,,De minste rust schenkt evenwel 't leven nog aan de vrouw . De,,
,,jonge en schoone maagd wordt 't middelpunt van de aanbidding der,
,jougelingen . Door vleiend prijzen en in schalken kout verliest zij' .
.'ougemerkt heur hart . En wat is dan haar lot? Of de in stilte uit-"
"verkorene verlaat haar zijde, en eenzaam, met een onherroepelijk ge-,,,
,,knakte jeugd, gaat zij bet leven in . Of wel, eeninaal aan dien zij,,
Aiefhad verbonden, ziet zij den aangebedene in zijn liefde verkoelen .,,
,,Of wel : zij beiden sluiten (zich zelven misleidend om 's werelds wille),"
""een verbintenis voor het leven, die zij op den huwelijksdag zelve reeds,
"beiden betreuren . - Er komen latere zorgen : de kinderen moeten op-a
,igevoed . De vrouw is moeder ; het levee wordt eeu wijding, een opgaan,,
.,,in 't leven van bet kroost . Eli hoe licht gebeurt bet nog niet, dat al,'
,,die zorgen met koelheid, ja met ondauk! soms, worden vergolden ."
,,Zoo heeft de vrouw in 't bijzonder eeu somber leven : een leven van&
,,zorg en last, van strijd en zonde, en vreeze des doods . Gelukkig zij ,""
"die voor zij dien strijd en die zorg leeren kennen ; die voor zij op den#
,/maagdelijken leeftijd der mannen hulde zullen ontvangen ; die voor zij de,,
,,kennis der wereldsche dingen, de kennis der zonde zich zullen eigenen, -,,
""trouw aan heur Heiland, geloovig als Christinue, rein als maagd,,,
'/oubezoedeld van zonde, naar den Hemel worden geroepen . Want zij,,
"kennen geen ontrouw ; noch de smart der scheiding, omdat er geen,'
,,smart is in 't heengaan van een wereld, die vreemd is . Maar we!"
, is er blijdschap ; want er is hereeniging ; er is een opneming in bet, .,
,/Koninkrijk , waarvan zij , schoon tijdelijk gescheiden, zich leden,,,
#zusters en bruiden gevoeldeu ."
,,En daarom stierf Emma, de onschuldige, met groote blijmoedigheid ."
Dit mismoedige in den 19-jarigen Nederlaudschen jongeling, en dat
in 1827, is geen nationaal verschijnsel . Ook is het niet specifiek Fransch,
of Eugelsch, of Duitsch. Het is een kosmopolitisch verschijnsel . Hot
zat in de lucht. Hot was eeu epidemie, niet ongelijk aan de mystische
zielsziekten der middeneeuwen, die zich over bet westen van Europa
verbreidden, en korter of langer de gemoederen vervulden . Het was
de misanthropie der zich zelf misleidende menschheid ; bet weegeklaag met
hangeuden hoofde, en 't lasteren Gods met toornende vuisten, der hemelbestormers, afdalend langs de nog rollende rotsen ; de aftocht der ballingen, door 't vlammend zwaard ten tweeden male nit 't Paradijs gewezenen ; bet boetgezang der zelfkastijders, to luider psalmend, to harder
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striemend, naardat zij de overige mensehen boven henzelven de schuld
van hun misval belastten, op hoop van de maatschappij, als zij ten slotte
(naar 't voorbeeld van hen) aan eigen slechtheid gelooveud, zich giug
kastijden, zich zelf to zien vernietigen . De laatste troef van 't egoisme :
de laatste kaus op de heerlchappij .
De Wertbers van voor de Revolutie, zich geroepen achtend als slavenbevrijders, zich voelende gczalfd tot Koningszonen, kwamen na den
grooten kruistocht om yolks- en geestesvrijheid terug als outgoochelde
en diep teleurgestelde Rents De ontevredenheid bleef ; maar de schemering, die een morgen beloofde, verkeerde in eeu duister, die geen dag
meer verwacht . De dageraad der vrijheid had eeu bloedfeest voorspeld ;
de orde, die een vreedzame broederschap beloofd had to kweeken, was
ingesteld door de strengste tyrannie . Zoo trad de somberheid in de
harten . En in de droomen naar vrijheid, geluk en liefde, mengde zich
de smart, de Vloek, de haat voor de wereld, de Zelfverachting .
De hoofdvraag was : waar viiidt de mensch het geluk? En 't antwoord
in die periode moest ziju : niet bier, en niet daar ; niet in de liefde
buiten den echt, maar ook niet in den echt . Hot blijft een vragen
zonder autwoord, een zoeken zonder vindeu . Hot is de vaste inhoud in
de romans der emigre's . Reageerend tegen de orde van zaken in Frankrijk, gevoed met de Rousseau-sche ideeen, droomden zij voor de bevrediging van bet voile menschlijk gemoed een wereld, waarmee zij de werkelijkheid ten eeneumale strijdig achtten, en die dan ook inderdaad door
de cultuur van 't gevoelsleven lijnrecht stond tegenover bet degencaesarisme, bet klassicisme en de exacte wetenschappen van den napoleontischen tijd . I-Ioofdtype in de reactie-litteratoren is Chateaubriand . Medegesleept in de Rousseau-sche stroomingen (die van ziju tijd), blijft hij
noclitans een worstelaar, tegen de daaruit geleide Werther-richting, en
zoekt en tegen 't gevaar van eeii losbandige geestesrichting, indruischend
tegen de traditioneele moraal, eu tegen het grove Ratioiialisme in Frankrijk den steun van den Godsdienst . Anderen zoeken zich een ideaal in
de kiuderlijk-geloovige middeneenwen, - Chateaubriand viiidt een onbedorven schepping in de maagdelijke wouden van Florida, en predikt de Natuur en de Godsdienst. Doch, - ook hier trekt over
bet zonuige, bloemige leven een schaduwwolk : de idylle wordt eeu
drama ; en waar 't vooral op aankomt, in theorie wordt als waarheid
verkondigd :
,,Zoo de idylle, die bij een onvoldoende kennis der Godsdienst een
drama werd, bij een voldoeude kennis dier Godsdienst geen drama was
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geworden, dan zou ze hoogstwaarschijulijk toch geen idylle gebleven zijn
door den loop van 't Lot."
Ik bedoel de #Atala ." Want wat voor baat geeft bier de kennis van
't Katholicisme? En zoo al Chactas' geliefde nit haar Geloof de kracht
mag putten, den dood to verkiezen boven 't verlies van haar onschuld,
dan mogen we vragen, of dit Geloof geadeld wordt met de verklaring,
dat Atala de dupe is geweest van den wit eener 'ouwetende' moeder, die
gerugsteuud door een 'onbedachtzarnen' priester, haar dochter een `ougepaste' gelofte 'ontperste' .
De 'Atala' heft zich zelve op . Het schoone liefde-leven van twee
naive natuurkind'ren ruischt in onze ooren als een hoog en harmonisch
gezet toonstuk nit een klaiikvol orchestrion ; kort daarna, als bet drama
het of breekt en de fautasie bet droornend voort wit zetten in een
gelukkig getooverde wereld, scheurt ook de twijfel dit schoone in
twee . Ook in bet schoonste droomenland, in 't bloemerrrijke Florida,
kuaagt de worm der melancholie aan 't jeugdige, krachtige leven, en
brengt bij voorbaat, en zelfs bij voorkeur den dood in rijpende, in
liefde-weelde jagende boezeins .
Men keut de historic . Atala, de onechte dochter van een Indiaansche
en een Spanjaard, en opgevoed als christin, legt op 16jarigen leeftijd
aan haar stervende moeder de gelofte af, dat zij haar kuischheid zal
wijden aan de Koningin des Newels . Doch bij haar stain komt de
schoone, en in een Europeesch gezin gevorrnde Chactas gevaugen, uit
den stain der Natchez, en Chactas moet den vuurdood sterveu . Atala
krijgt hem lief, verbreekt zijn banden, en vluclit met hem door de
wouden van Florida . Op die lange vlucht bekennen ze elkander dagelijks hun liefde, dock weerstaan de zwaarste verzoekingen . Doch als
ten slotte, bij 't woeden der elementen, Atala vreest, de teedere beden
van Chastas uiet lauger to kunuen weerstaan, kiest zij den dood boven
't verlies van haar deugd, en ueernt in stilte vergif . Daar luidt een
klok ; de zwervelingen zijn uabij de kluis van pater Aubry, den zendeling . Atala sterft in zijn grot . Voor haar gif is geen tegengif. Te laat
verneemt ze, dat de bissehop haar van heur gelofte outheffen kan, en
dat haar offer vergeefsch is geweest . Na baugen strijd wordt zij den dood
eerst getroost, als pater Aubry haar 't somberste tafereel van 't menschelijk levee geschilderd heeft .
De verhaler is Chactas zelf, als 76-jarige grijsaard .
Vooral is 't nit de schildering van pater Aubry, dat de misanthropic
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van den tijd spreekt . Wij hooren het reeds in den uitroep van den verhalenden Chactas, waar hij aan Rene mistroostig verkondigt : ,,Ik ben"
,,Diets meer dan een oud hert, grijs geworden door de winterkoude ;,,
,,mijne jaren zijn als de jaren der kraaien : en toch, ondanks zoo talloos,,
,,vele dagen die mij over bet hoofd ziju gegaan, ondanks eene zoo over-,,
,,vloedige levenservaring, moet ik nog alt d den eersten meneck outmoeten,,,
,,wiens droomen van, geluk geen bedrog ziju geweest ; het eerete hart, date
,,niet bloedl nit een verborgen wonde."
Wij hooren ]let nit den mond van Chateaubriand zelf, als hij van een
Indiaansche vrouw het lot van pater Aubry verneemt, die door de wilden
werd doodgemarteld, en uitroept bij de asch van Atala, Chactas en den
zendcling-martelaar
,,Zoo verdwijut bier op aarde alles, wat goed, deugizaain en fijn-,,
,,gevoelig was ! 1lleusch, die niets zijt dan een vluchtige droom van,,
,,smart, gi~ heft slechte voor uw rampen ; en wat gij nog zit, waart ge,,
,, verechuldigd aan de droefheid ewer ziel en aan de eeuwige zwaarmoedig-"
,,heid van uw gedachleit!'
Niet antlers spreekt Ata's's stervende moeder :
,,0 Atala ! ik laat u achler in een wereld die het bezit eener ehrislin,,
,,onwaardig is ; to midden van afgoddienaars die uw vaders God en den,,
,,mijnen vervolgen,- . . . . Ach, lief kind, vrees niet den eluier aan le,,
,,nemen! 11'al zult g~ er om to verzaken hebben? Niets anders dan de,,
,,beslommeringen van 't kainpongleven ; Diets anders dan de noodloltigew
'driften die um moeder de vrede der ziel hebben geroofd !"
Niet anders bij den nachtelijken lijkdienst de pater, met de woorden
van den levensmoeden Job
,,Ik ben afgesneden als een bloem, en verdord als het gras . IYaarom,,
"is het licht gegeven aan den elleudige, waarom het leven aan den bitter,,
"bedroefde van gemoed ?"
Doch luisteren wij vooral naar de taal, waarmee de heremiet in
Atala's laatste ure de bitter misleide maagd verzoent met den afstand
van 't voor haar oogen zoo heerlijk opgaand, doch ouherroepelijk verloren leven .
,,En nu het oogenblik is gekomen om in to slapen in den fleere,,,
each, mijn dochter, hoe weiuig verliest ge in deze wereld 1 Ge leefdet in,,
,,eenzaamheid, en hebt desondanke 't aardsche verdriet gekend : wat etond u"
,,niet to overdenken, zoo ye d e z i e k t e n der m a a t e c h a p p ij hadt aan-,,
"nehouwd, en zoo op de oevere van Europa, um ooren den langen smart-"
,,kreet hadden gehoord der oude wereld? IVant bier beneden zucht en ljdt,,
"alles, zoowel de bewoner der hutten, als de vorsten in de paleizen ; dew
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"koninginven weenen als vrouwen des volks, en niemand weet hoeveel tranen,,
"de oogen der koningen vullen !"
"Zult ge uw t i e, f d e betreuren ? Beween dan, mijn dochter, een d r o o m."
"Want kent giy het hart van den man, en de ongedurigheid van zijn wen-"
"schen ? Tel liever het aantal golven in de stroomende zee. Noch de"
'ofers noch de weldaden der liefde zijn eeuwige banden : straks komt"
"wellich t de verzadiging met de of keer ; 't verleden geldt nets meer ; en"
"wat alleen wordt gevoeld, is de last van een rampzalige en verachtelijke"
nverbinteuis
"Ik wil niet cens in bijzonderheden gewagen van huiselijke zorgen,"
"oneenigheden of wederzijdsche verwijten, of andere geheime beslomme-"
"ringen, die waken aan het kussen van 't huwel~ksbed . De maagd word"
,weenende rrouw, en de moedersmarten herhaleis zich bij elk kind, dab,
"'t leven intreedt, maar ook, helaas ! ale 't kind, stervende in haar sclsoot,"
"veer 't levee verlaat, en de bilterheid der smart de teederste blijdsclsap'
"verzelt
"Of kiest ge soms boven den echten 8taat de bekoring der dwaze liefde,"
"levend in een verborgen hut, met den man uwer keus? Dwaling, her-"
nsenschim, ijdelheid, droom van een gekwetste verbeelding! Ik ook,"
"mijn dochter, heb den storm in miju hart gekend ; dit hoofd wasniet"
"altijd kaal, deze boezem niet altijd zoo rustig als hij zich u thans"
"vertoont . Bouw op miju ervaring : "zoo de mensch, standvastig in z n'
ngenegenheen, een telkens hernieuwd gevoel kon levendig houden, dan zou"
"hy in zijn eenzaamheid en zijn liefde Gode geI6 k zijn ; want deze twee ,,
'/zijn de eeuwige genoegens van 't IIoogste Wezen . Haar de ziel vane
"den mensch wordl slit moede, en nooit zal zij lang hetzelfde met de"
"eigen volheid beminuen . Steeds z/n er punten, waarin twee harten"
"elkander niet kunnen taken, en slit is voldoende om op den duur het"
"leven lot een onverdragelijken last to maken . "
"Ten slotte is dit mijn dochter, het onrecht der menschheid in hear"
"droom van geluk, dat zij vergeten, hoezeer aan hun natuur de verganke
"l1~khsseid des doods id verbonden : alles verdwijnt ."
"Hoe groot uw geluk ook geweest wag zijn, vroeg of last zou dit"
"schoone gelaat vervormd zijn tot die eenvormige gedaante, die het grafs
"aan Adams geslachte gewoon is to geven ; zelfs het oog van Chactas zou"
"u niet hebben kunnen herkennen uit uw medezusters der graven . De"
"liefde gnat nooit tot de wormen der groeve! Wat zeg ik ! (o ijdelheid der"
"ijdelheden!) wat spreek ik van de macht der vriendschap op aarde!"
"Wilt gij weten mijn dochter, hoe ver ze gaat? Zoo de mensch eenige"
"jaren na zijn dood in 't leven terugkwam, zou ik 't betwijfelen of hij met"
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tlbl jdeckap zon worden ontvangen door dezeEden, die hem het meeet met',
,,trauen gedachlen : zoo suet knoopt men andere banden, zoo gemakkelijk,,
"went men zick aan jets anders, zoo onstaudvastig is de meicsclc van nature,,,
"zoo weinig beduidt ons leven, zeffs in de laarten onzer vriendeia !"
#Dank dus de hemelsche goedheid mijn dochter, die u zoo spoedig op-#
"neemt uit dit rampzalige dal! Reeds weeft men uw wit gewaad en vlecht'"
#men uw stralende maagdenkrans daar boven de wolken ; reeds hoor ik,,
,,de Hemelsche koningin u roepen : "Kom, mijn dienaresse, miju duive ;""
,/zet u op den troop des lichts bij al de maagden die haar jeugd en#
""schoonheid blijmoedig offerden ten dienste der menschheid, tot heil der#
""jeugd, tot de werken des geloofs. Kom, o roos des Geloofs, u vleien""
,,aan Christus' borst. Deze Iijkkist is een huwelijksbed, dat geen ontrouw,,
"kent ; en eeuwig is de rust die u wacht in de amen van den llemelselien""
"bruigom !"
Dit was de litteratuur, die in de eerste 30 jaren van ouze eeuw de
gemoederen in Europa bevredigen kon . Ze was een der eerste uitingen
der Romantiek : reactie tegen het klassicisme, de aristocratie en de conventie in de litteratuur en de kuiist ; een zoeken naar de ziel van bet
volk-der-natuur in verschillende richting ; de nederdaling nit hoogere
sfereu, na eeuwen van scheiding, van den geestesadel eens yolks, tot
de karten der blijde, in vrijheid verjongde broed'reii ; de lauge, de
eeuwige broederkus van 't genie op den van aandoening trillenden
vol ksmond .
In den tijd, waarvan we nu spreken, is het een zoeken en tasten .
De scheppingen zijn strijdelementen ; de natuur een wijkplaats tegenover
een vijandige samenleving ; een Christen-dood een troost en toevlucht
na een rampvol ondermaansch leven . Het is de litteratuur der reactie .
Vijf jaren na 1827 ') verscheen Chateaubriaud's Te e g d n i e d u C h r i st i a n i s m e (bier in 't Hollandsch vertaald door Van Kampen) . Maar
we zullen bij het toelichteu van den tekst in ~/EMMA" de gelegenheid
hebben, na to gaan, hoe de melaucholisehe stemming in de emigrantenlitteratuur ook bier de gemoedereu van enkele jongeren, met name van
Potgieter met sombere gevoelens vervuld had . Zonder dat we er op
wijzen, zullen we punten van overeenkomst vinden in den troost, waarmede pater Aubry de laatste uren van Atala verlichtte, en de woorden,
waarmede hier de dichter het heengaau van Emma verheerlijkt .

') Ilet jaar, waarin Emma" verscheen .
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TOELICHTING VAN DE TEKST .
Potgieter zegt :
Daar ligt nu Emma dood I Dezelfde lippen, die zoo even 't woord van
afscheid fluisterden, liggen nu overtogen met de bleeke stervenskleur! Voor
eeuwig wist ze, - ging ze ons verlaten ; nimmer zou haar deze wereld
wederzien . Is dat niet hard? . . . . Maar zie :
Schoon 't laatste ugoeden nacht!" ons van die lippen klonk ; (,)
schijnen dezelfde trekken des doods, die ons het eeuwig vaarwel herinneren,
niettemin nog to getuigen van een heengaan in vrengde :
Zie, om haar bleekOn mond schijnt nog een lack to zweven,
Hoe is het toch mogelijk! Ban dht bestaan? Gij scheiden zonder smart?
zij, die maar zestien jaren het genot mocht smaken, de aarde in den glans
der jeugd to zien ontwaken? . . . . Ja Of ook maar zestienmaal de lente voor haar blonk : (,)
Het viol der vrome Iigt to scheiden uit dit leven :
Maar is dat dan geen groote stap? Van 't Leven in de Dood? Hier alles
achter to laten? En alleeii de Onbekende Oorden zoo in to gaan? Of . . . . zou
er lets zijn, dat haar het scheiden verliclitte? Zouden 't misschien (een onbekende gewesten zgn, waarheen zg vrengdevol trekt •°? En is 't misschien niet
alleen, dat zij gaat, maar vergezeld, trouw bewaakt door haar bekende en voor
ons oog verborgen scharen? En zouden dat wellicht dezelfde wachten zyn die
haar omringden in haar leven ; en haar als een uitverkorene hebben ingewijd in
de Geheimenissen van het Beloofde Land? B . v . als ze alleen, buiten de woelige
wereld was, in de vrije Natuur, de rijke ruime Schepping Gods, waar alles
Zijn Meesterhand liet zien, Zijn Zorg en eeuwige Nabijheid? - Ja, zbb zal
't zijn ! Goede geesten omzweefden haar, wbdden haar in, riepen haar op !
DMrom ging zj met blydschap, de vrome :
Dear de eng'lenstoet, die haar in beemd en bosch verzelde,
En van den Meester sprak die al dat schoone schiep,
Ja, meer dan iemand weet van Zijnen hemel meldde,
Straks naakte tot haar sponde en haar naar boven riep .
Zoo heeft ze dan in haar kortstondig ]even met hemelsche geesten meegeleefd, met haar gedachten in 't zalig Gewest vertoefd, den voorsmaak genoten van 't Heerlijke Leven hiernamaals! Vandaar die vreugdekreet bb
't slaken der aardsche banden !
Vreemd bleef haar daarentegen de wereld der aardsche dingen .
wereldsche zin vervulde ooit het gemoed
Nooit ging het groot tooneel der wereld voor haar open ;

Geen
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Gelukkig voor haar! Want, is dit geeii waarheid : dat overal waar de dingen der ijdele wereld de oogen lokten, en aftrokken van het andere, geest'lijke
leven,-dat dhhr de stervensvreugde verkeerde in stervensvrees? Enook,indien dit wereldtooneel zich zoo ook voor hkar had vertoond, R'aar', had ze dit aansehouwd, zij juichend heengegnan?
Want hoort : de zinnen zgn de poorten der zonde ; en door de oogen trekt
de begeerte de wereldsche dingen in 't hart . En zoodra de stoffelijke mensch
zich geeft aan het stof van de wereld, - 't vergankelijk vleesch begeerte
heeft naar de wereld die spoedig verderft ; Zoodra in 't jong gemoed de driften binnen slopen,
dan, - is het reeds vervreemd van dat leven, 't welk nitgang heeft en
toevlncht vindt in het Eenwige Leven ; dan wordt wat nk ons is, een Geheimnis, een Vreeze ; dan komt er een Schrik over ons, - een Beving : - dan
Grijpt ook voor 's levens eind de kille huivring aan .
De oude en eeuwige sage! Zoodra de oogen zich openen voor de dingen
der aarde, komt ook de strgd tusschen de Wet, die 't ons van binnen verbiedt, - en de lust tot de zonde : de strijd tusschen 't Goede en 't Kwade .

Uit is 't dan met onze onschuld ; nit met ons geluk .
Vergeefs biedt kenniszuclit met zoct gevlei haar wieken,
Vergeefs lokt ons, als een Verleidende Geest, dezclfde Lust om verder in
helaas! hl 't Weten vervreemdt : wij

to dringen in de stoffelijke wereld
dolen! Erger! Niet alleen :

Onze onschuld is goweest, . . . .
maar 't hopeloos doorgronden van de mysterien der Schepping verwijdert
ons zooveel to verder van 't Geluk, en van 't onschuldig kindschap Gods ; ja
. . . . 't Eden deinst zoo veer ; (,)
want niet langs den dwaalweg, die God zoekt to vinden door 't kennen der
stoffelijke dingen - maar Ian" een anderen weg, in het verzaken der stof,
zal

in ons de Godheid Iaerlenen .
dit niet waar : dat al dat zoeken geen baat geeft? Komt ooit de

En is

Vrede, de Rust der ziel ? Staan 's morgens de zorgen niet naast ons? en
wijken ze ooit 's avonds van one af? - Geenszins :
En (al) rijst der zorgen heir met ieder morgenkrieken,
Ter ruste vlijt het niet zich met de schcem'ring neAr .
En is nu Emma geheel onschuldig? Is zg zich in niets bewust, maar nietig
menscb to zijn? Zich niet bewust, dat waar het aardsch omhulsel ons aan
't stof der wereld bindt, er oogenblikken zijn, dat ondanks onzen goeden
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wil, de voet bet rechte spoor niet houdt? Voelt zij zich zelf

zcio rein, dat

zij 't symbool van Christus' zoendood, 't Kruis, versmaadt? voor hem, die
in 't besef van 't zondig menschen-leven boete doet voor wat hij mocht misdrijven zelfs, bet pand van Zgn belofte tot ons alter behoud? Neen, -ook
zij voelt, hoe er oogenblikken kunnen zijn in 't leven, dat de gedachte zich
niet vrij van zonde voelt. Ziet slechts :
Haar ving'ren beuren nog 't gewijd verzoeningsteeken,
Voor wat zij falen mogt vergevings dierbaar pand ;
Dus : niet bij de dingen
haar verscheiden, - neen :

dezer

wereld bepaalden zich haar gedachten bij

Ontslapend dacht ze aan Hem en zonder to verbleeken,
Want, niet waar? Zij wist dat bet haar goede wil was geweest, elke
zondige gedachte to verdrijven, en alleen bet oog op

Hem

gericht to houden,

Hem to zoeken en to volgen : Niet bier droomde ze haar woning, Zijn hemel was altoos haar 't ware Vaderland :
Zie : de kennis van 't gevaar drijft tot middelen van behoud . Vliedt niet
bet pert bet doodend lood op de ongenaakbre spitsen? de viech,'t verraderlijk
treknet niet in de onafzienbre diepten? En zou nu Emma niet, om veilig
't kwaad to ontvlieden, waarvan zij bet bestaan op doze wereld had vernomen, niet haar toevlucht zoeken bb den Heiland, die in zyn ongeevenaarde
Liefde, tot redding van menseben, zijn Heerlgkheid had prijagegeven voor
diepe Lijdenssmart? Gewis :
Zij kende 't kwaad bij naam om Hem to meer to minnen
Die voor een kruis zijn troon onr onzentwil verliet ;
En behoefde zij, waar zij zich hield aan haar Meester, beangst to zijn,
waar bij optrad als Rechter? Geenszins,
Geen vreeze bragt haar ooit zijn regterstoel to binnen,
De liefde is God gelijk : van vreeze weet zij niet!
Nu zegt ge : „hoe jammer dat voor Emma, die 't ]even ternauwernood
heeft gekend, de dood zoo vroeg is gekomen ; dat een bloom is vertreden,
nog voor ze tot haar' vollen wasdom kwaml" Maar is dit u ernst? Waartoe
zoudt ge voor haar een langer leven wenschen? Waartoe zoudt ge willen,
dat zij zich ontwikkelen moest tot de schoonste der maagdenrij, bet middelpunt van de hulde der jongelingschap? Nog eens : Wat wenscht ge dat de knop, den stengel afgebroken
Eer 't middag-zonnelicht de zwachtels wijken deed,
Betooverend van gloed ware uit bet mos ontloken,
Der vlinders hoogste lust op 't rijk gekleurd tapeet?
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Waarom? Omdat de schoonheid heur gevaren heeft . Omdat velen, zonder
die gevaren voor heur hart to vermoeden, de hulde hebben aanvaard ; omdat
ze, zonder dat ze 'tvoorzagen, bg schertsenden kout en vroolijk gesnap, de
liefde toegang verleenden . Want weet :
Er hebben, argeloos, naar 'tzacht gevlei geluisterd,
Er hebben, onbedacht, bet schalke apel gesmaakt,
en weet ook, dat als de Liefde bet maagdenhart vervult, de Hoop in dat
zelfde hart in een Leven met den Geliefde zich een Gulden Wereld bouwt
als Ideaal der Toekomst . Maar helaas! met welk gevolg? Totdat, by 't heengaan van den Geliefde, die Gulden Wereld ineenzonk, en geen ander Ideaal
in de plaats van 't verlorene meer op kon doemen ; ttdat bet licht verkeerde
in een duisternis, waarin geen ster meer kon gloren ; de vreugde een eeuwig
treuren werd ; Tot in dien gulden droom heur toekomst word xerduisterd,
Tot ze uit den blijdsten lach in tranen zijn ontwaakt!
Zoo ligt in den roem der schoonheid een bron van streelend genot, - maar
ook bet gif voor een ]even vol leed . En met nadruk vraag ik u nogmaals :

Wat zueht ge dat die roos haar roeping niet vervulde,
Verwelkt eer zij volbloeid ons aantrok door haar gear?
Al dierf zij 't zoetst genot in 't missen van de hulde,
Der schoonheid zege atelt, helaas! zoo vaak to leer!
Hoe velen immers dragen heur smart, zwijgend voor de wereld, eenzaam
in 't hart! Hoe velen zagen, voor 't leven aan den beminde der jeugd gepaard, dien echtvriend tijdens bun buwelijksleven in liefde verkoelen, den
tempel van bun eeuwig-gewaand geluk instorten ; hoe velen zagen, - erger
nog! - v66r ze zich verbonden, bb 't scheiden van den liefste hung harten,
bun leven zich traag verlengen ala 't onafzienbare pad door een verlaten
woestijn I En zon nu die sombere ervaring ook weggelegd zgn voor Emma?Gelukkig niet :
Haar bleef bet teed gespaard dat vele zust'ren voelen,
En 't barte breken doet ofschoon de mond 't ontkent,
Den aangebeden man in gloed to zien verkoelen,
Of, eenzame, onbemind to gaan naar 'a levens end .
En beurt bet niet, dat reeds voor den dag, waarop de trouwbelofte bet
leven voor eeuwig aan een ander zal binden, bet Ideaal verbleekt, de liefde
verkoelt, de hoop verflanwt, de twijfel rijst, 't berouw binnensluipt? Wordt
dan de plechtigheid, die bet Toekomstig Geluk zal heiligen, niet een Dag
der Vervloeking, die 't zegel hangt aan een Leven van Spijt? - Gewis :
De bruidskrnns kwijnt alree nog rustende op do lokken,
En tranen zijn de zalf waarmde men 't echtpaar wijdt ;
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En ware nog met de jeugd bet leven van lijden gesloten! Maar helaas!
Dan komt nog de middelbare leeftgd! Is die vrij van zorgen?
Geen zomer die zijn trans niet dikwerf ziet betrokken,
En is de ouderdom gelijk een kalme stroom?
Geen herfst wiens hof de storm niet teistert wijd en zijd ;
De bruid wordt moeder! Een kroost groeit op! De ouderzorgen komen .
Want is haar leven niet voor haar kroost? meer nog : is 't leven van henr
kind'ren niet haar leven? voelt zij niet mee hun blijdschap, droefheid en
rampen? voelt zj wel iets anders dan dat? Zonder twijfel :
De moeder leeft maar voor, bestaat maar in haar kleenen,
En is zij, voordat ze tot hnn bestemming zijn gekomen, niet vol van zorg,
of ze pal zullen staan, waar verleidingen lokken? Voorwaar, zij blijft
Aan folt'rende angst ter prooi eer vrucht wordt uit den knop!
En oogstte heur slaafsehe zorg maar steeds der kinderen dank ! Maar
neen! . . . . Zeer zeker, in 't zaligst moederlijk gevoel, wellen in 't oog de
tranen der boogste blijdschap, - mear wordt de scbrijnende smart, door
den ondank des cenen veroorzaakt, wel ooit geheeld door de teederste liefde
der andere panden?
Ach! zoo ze een ommezien van zaligheid mag weenen,
Weegt een ondankbaar woord niet duizend kussen op?
Neen, de weg der vrouw en moeder leidt niet door een zorgenvrije wereld I
Maar
waar dkn de rust to zoeken? Bj hen, die langs bet slinksche
pad van list en lagen zich met geld en goed verrijkten? - Schijn! . . . . al
zegt de wereld 't some anders!
'k Heb boozen door 't gerucht benijdbaar hooren prijzen,
De rust verbeidde hen op 't donzen leger niet ;
Is dan bet leven zorgeloos van hen, die hoog in aanzien staan ? of die
zich 't hoofd vol wijsheid gaarden? Spieglt daar de glans van buiten
't zonnig zieleleven af? Geeft der kennis hechte grondslag ook voor 't zielestreven steun? -- Schijn is 't . . . .
Ik heb 't geluk aanschouwd van grooten en van wijzen,
't Was blinkend klatergoud of schikken in 't verdriet ;
Dan toch woont wel zeker de rust bj den brave van wandel, zich badend
in de liefde van z jn kring, zich wiegelend in de kalmte zijns gemoeds, bij
't wis besef van trouwe plichtsbetrachtingl Toch niet! Schijn alweer!
Ik sloeg bet leven ga van onbesproken braven,
Wie liefde blijdschap schonk, en pligtsbetrachting rust,
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En wat bleef bet streven? - Zooals de beek na eindloos vlieten eerst
haar rust vindt in den kalmeii schoot der zee, - zoo vindt de menschenziel heur ware avondrust alleen aan gene zgde van bet graf . En ook zii,
die braven, Verlangend zagen ze nit naar de altijd kalme haven :
Steeds haken we naar verandering :
Het wisselzieke heerscht op de ondermaansche kust .
Ben ik to somber? 'k Geloof bet niet . Is er voor den man op zijn levensavond, na een langen zorgvollen task, bier op aarde een toekomst, die bet
verledene troost? Ik zie bet niet . - Ja, his dit zoo ware, Wanneer zich door eene ecuw voortreizens door 't geweste
Aanlokkender verschiet des grijsaards blik ontsloot,
Ik prees zoo somber niet het vroegst verscheiden 't beste,
Maar, - bij elken stap op den levensweg wachten nienwe verzoekingen,
dreigt een dieper val, - kortom
. . . . verder wandlen stelt aan meerder struik'len bloot ;
En juist omdat bet leven een strijd is tegen de booze verleiding, - zal
bij langer leven, in 't nad'ren van den dood, bet besef des to krachtiger zijn,
dat wb de zwakkeren bleven ; dan zal des to luider de stein van binnen ons
wbten : niet uwen Meester, maar 't kwade leendet ge uw oor! . . . En is dan
niet 't scheiden to zwaarder? Duchten we dan niet to strenger Het Oordeel?
Gaan we in bl~ verlangen wel been? Integendeel, - juist
(En) zwaar is 't na een Lang, in strijd doorworsteld leven,
Als 't jongste tigoeden nacht" van onze lippen klonk,
Tog om den bleeken mond een lachje to doen zweven :
Wie kon dat wel? Dat kon juist Emma! Is dat Been voorrecht, dit to
kunnen? Is dat Been zegen, waarmee de Hemel haar begiftigde? Een zegen,
die ons bij langer leven ontgaat, wel hhhr bij spoedig heengaan to beurt
valt? Welnu dan,
Beklaag dan Emma niet wie God dit voorregt schonk !

AANTEEKENINGEN .
vs. 1 . om haar bleeken mond. Dit teekent reeds den toestand ; duidt aau,
wat in den volgenden regel wordt bevestigd : dat de dood is ingetreden .
Door bet woordje Reek komt in denzelfden regel bet woordje lack des
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to schril ler nit ; het eene doet one aan 1 ij den en s t e r v e n denken,
het andere aan v r o o l ij k h e i d en l e v e n . Beide kunnen haast niet
samengaan ; er is groote tegenstrijdigheid. Dit denkbeeld van tegenstrijdigheid zoekt zich gemeenli k nit tedrukken in het zinsverband door
middel van de conceasie (of beperkende tegenstelling) . We zouden due
kunnen zeggen : Zie, on dien mond echijnt, ondanke de lijkkleur van het
gelaat, een lack le zweven . Maar in onze taal kan de dienst, die aan
een bijwoordelijke bepaling of zin wordt toegekend, ook door
e e n b loot adjectief vervuld worden . Pat adjectief heeft dan b ij woo r d e1 ij k e kracht. B1j v
; b ij z o n n i g weer zelfe draagt hij een paraplu .
(Men lette op het krachtige zelfa, dat zooveel to sterker wil binden,
naarmate de tegenstrijdigheid in de gedachte 't beletten wil) . - Ook kan
een adjectief red e n g eve n d e kracht hebben ; b.v . : De goede God zal
ook a noel helper, d . i . : God zal, o m d a t h ij goed i s, enz. 1 ) - zweven .
De lath 1 i g t niet om de lippen, maar z w e e f t er om ; d . i . de lath
heeft de lippen nog niet voor goed verlaten ; we meenen nog eventjes
aan den een of anderen mondhoek een lachende trek to zien, maar
schijnen ons to vergissen . . . . Wacht, daar zien we die trek op een
ander punt rondom den mond weer. Zoo volgen onze oogen die vage,
hier opkomende, daar weer verdwijnende aanwijzingen .
vs . 2 . klonk voor heeft geklouken : ' t i m per f. voor 't per f. Lets , wat we
bij Potgieter en Staring nog al reel zien voorkomen . Over dit verschijnsel in de 17e eeuw, zie v . Helten, Pondela Taal, II, § 171 ; en
in de Aante. op Cats' Spaena Heydinnetje (Zw . Herdrukken) .
vs . 4. Of ook maar zeslienmaal de lente voor haar blonk : voop : of ze ook
maar zestien jaar telde . De 1 e n t e blonk voor haar : omdat de lente
hot j aargetb is van de v e r j o n g i n g d e r n a t n u r, en due Emma's
jeugd afspiegelt ; de lente b l o n k voor haar, omdat ze zich aan haar
oog (z66 rijk was Emma's blik op 't volle leven) in al de g l a n s van
haar schoonheid vertoonde . Hoe noode moest zoo iemand, met zoo'n
hart voor 't rijke leven, de aarde verlaten . En toch . . . . het 8cheiden
viel (haar) ligt, der vrome! Dit vrome verklaart het ligt 8cheiden . De
4 laatate verzen van de strofe werken dit uit . We zien dat de lente
blonk een trekje is, dat de tegenstelling met ligt acheiden to sterker
duet uitkomen .
vs . 5 . beemd en boach voor de vrije natuur. Die natuur is voor Emma de
') Hierbij aluit zich ann, wat de epraakleerboeken opmerken (zie o. a. Terwey', f 78) .
Den dienst van redengevende bijzinnen doen ook hoedanigheidswoorden, (bijv . of zelfat . nw.)
gevolgd door a l s, ge l ij k i k b e n, die, d a a r j e bent, enz . Maar bet bier opgemerkte
dient breeder opgevat . Immers zinnen ala : God, in Zen goedheid, zal ook u wel helper ;
of : De goede God zal, enz. hebben evengoed redengevende bijv. bepalingen in zich als
zinnen : God zal, zoo goed ala H# is, enz., of : God, ala de goede, de Vadsrlgke, zal ook
u reel helper .
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openbaring van den Meeeter (vs . 6) . Die natuur 'spreekt' van Hem .
Icier echter wordt het voorgesteld, alsof goede geesten (de eng'lenatoet)
haar Z jn werken helpen verklaren ; alsof zg als uitverkorene onder een
hoogere bescherming staat ; en na haar inwijding in het wezen van God,
komt de oproep naar den hemel .
vs. 8. etrake = zooeven (de beteekenis kan ook aanetonda zgn), met adverbiale a van atrak (ook etrakje8!) met dezelfde beteekenis .
vs . 9 . tooneel der wereld ; d . i . : het tooneel, dat de wereld is ; dug : a p p o a it i o n e e l e genitief ; (zie de aant" . op Cornpnts profeetsg , afl . 2) . Ging open behoort bij tooneel, omdat de wereld hier als tooneel wordt
gedacht . Eigenlijk opent zich het voorhangsel of gordjn ; evenzoo een
deur of een raam ; maar bij uitbreiding wordt ook gezegd : het vertrek
stond open ; zgn keldere en echuren staan voor de behoeftigen open .
vs. 10 . waar' voor ware in de voorwaardelgke wgs . Dug : zou zij juichend
zij n heengegaan, zoo ze dit aanschonwd had? - Zoowel h o o f d z i n
als v o o r w a a r d e 1 ij k e b ij z i n, staan in de vragende woordschi kking.
Men merke op, dat als men in een voorwaardelijken zin het voorwaardelUke niet met een voegwoord uitdrukt, men om het voorwaardeli ke
karakter nit to drnkken o . a . de vragende woordschikking
heeft . Immers de v r a a g heeft dit met de v o o r w a a r d e gemeen,
dat zij beide iets uitdrukken, wat voor den spreker nog Been werkelijkheid is .
vs . 11 . elopen voor zijn gealopen . Zie vs . 2 .
vs . 12 . Grijpt ook enz . '8 levena find = de dood ; buivren voor 's levens
eind = huiv'ren voor den d o o d (waarin d o o d oorz . voorw.) ; de
h u i v' r i n g (nu verbaal subst .) voor 's l e v e n s eind (nu bij v. bep. ;
verg. o . a. Terweys § 14) g r i p t a a n (hier onoverg) . - kille is een
kenmerk, behoorende bij huiv'ring en niet een kenmerk, dat de een of
andere manier van huivering to kennen wil geven . Zulke adjectieven,
blijvende kenmerken van een volgend substantief, maar daarv66r gevoegd, om dat subst . nog eens nader to beteekenen, heeten t e e k enende bijvoegsels .
vs . 13. Vergeefs enz . De kenniazucht, d. i . zucht naar kennis (vgl . d e
Paradgs-sage) wordt hier voorgesteld als de een of andere verleidelgke
geest, die one (met zoet gevlei) verlokt, de dingen der wereld to ontraadselen . Zij biedt ons zelfs haar wieken, om one in staat to stellen,
een hoogere vlucht to nemen en al de mysterien, ook die buiten het
bereik der aarde zgn, to onthullen . Maar dit alles doet ze ve,yeefa.
Immers de 'kenniszucht' zon ons door middel van de 'kennis' die ze
ons doet verschaffen, over 't verlies van onze onschuld willen troosten ;
maar we worden daardoor juist to verder van onze oorspronkelijke
reinheid vervreemd . Concreter gesproken : het Eden schijnt zich hoe
langer hoe verder van one to verwijderen : bet deinat zoo veer. - Peer
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(zonder teeken) is een andere vorm voor ver.

't Wordt gewestelijk nog

zoo gehoord . Ook kwam 't voor in 't Mndl .
vs . 15. der zorgen heir, d. i . : de zorgen vormen in de voorstelling een
heir. Vandaar ook een heir VAN zorgen . Verg. ook : een gordel bruine
rotaen, (In A f a c h e i d v. Z w e d e n, door Potgieter) waar brain roteen
een bijstelling is van gordel . l) - morgenkrieken = dagen . De zin van beide
verzen is : breekt de dag aan, dan zgn de zorgen er ook .

Maar zoo

zorgvol is ons leven, dat als 's avonds het zonnelicht wijkt, de zorgen
nog bij one blijven, en voortgaan ons hoofd to vermoeien .
vs . 17 .

Haar vingren beuren,

d . i . zg houdt dat kruis niet alleen vast,

maar tracht het nog op to heffen, om het nog to kunnen zien . Dit
beuren teekent heel een Geloof. - De oorspronkelijke beteekenis (ook
de deze) is hefen ; daaruit laat zich afleiden die van opnemen in : geld
beuren) ; alsmede die van zich opdoen (in : dit zal nog wet eens beuren) . gewijd, vert . deelw. van wijdeu, met ingevoegde d van wrien, waarvan
de stam nog voorkomt in wijwater en wijkwaet. De ij in wij kwam
voor als de lange i ; ze bleef, als ie, in wierook. Dit verschgnsel greep
in meer woorden plaats . Niemand zegt Yperen, maar wet leperen,
zoo good als iep, en eieperen, terwijl tegen 't vroegere en heerschende
spraakgebruik in, vaak eijperen, en ijp wordt geschreven .
In dialect,
ook in beschaafd-Hollandsch (grennen, kniezen) hoort men de ie nog,
soms is ze gebleven in de schrgftaal : eliep uit, echareeliep. Daarentegen was fabriek eertijds fabrz'jk . Men hoort dit nog in den zin van
architect . Als gebouw : fabriek.
vs. 18 . 't Geheele vers is b ij s t e l 1 i n g bg 't gewijd verzoeningeteeken .
Hoofdwoord is dierbaar pand ; vergevinge genitief bepaling bij pand ('t is
h e t pand dat vergeeft) ; vergevings . . . . pand voor tout ze falen mogt,
d . i . voor de overtredingen die ze mocht hebben begaan, (bgv . bep. bij
pand) ; - falen = to kort komen ; feilen = een feil maken, niet binnen
de grenzen blijven, overtreden ; falen ziet op 't ontoereikende, feilen op
't ongeoorloofde. In minder ongunstigen zin beteekent fell ook foul
door vergissing (b . v. in een berekening) ; dan faalt de nitkomst (d . 1.
komt de waarheid to kort) . Vgl . Taal en Letteren II I blz . 276 .
vs . 19 . ontelapend enz .
beurden ;

Dit verklaart, waarom haar ving'ren het kruis

zonder to verbleeken,

d . i . zonder zich to beangstigen . Hot
volgende vers verklaart weer nader, waarom ze dacht aan Hem.
vs. 20. Zrju kernel, d . i . de hemel waar Hij troont. Verg. on dorp ; min
school ; onze trein, etc . - 't ware Yaderland tegenover het aardeche,
tijdelijke en daardoor vermeende.
') Soms wordt (ook in examenopgaven) de naamval van 't tweede woord gevraagd . Wat
voor nut zulk een vraag heeft, kan ik maar niet begrijpen . Vooral to gevaarlijker zijn die
vragen, als esaminator en examinandus de oplossing meenen to moeten vinden in een hier
(verkeerdelijk) nanwezig veronderstelden omschreveu partitieven genitief.
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vs. 21 . Dit en 't volgende vers verklaren op hun benrt, wat haar aan
7,ijn Ilemel bindt . - Lijnaam, d . i . zg had hooren zeggen, dat er boosheid was. En om dat kwaad niet to leeren kennen, houdt zij zich to
angstiger vast aau Hem . - Ont (Hem to meer to minnen) verbindt
een r e d e n aan een s t r e k k i n g . Verg . : h j had reden tot klagen (out
to klagen).

Zoo ook kan om woorden als doe], o o g m e r k , plan,

middel en toebereidsel aan een strekking verbinden ; in
't onderhavige geval is 't subst . reden vervangen door een zin, die
de red e n inhoudt : 't kwaad kennen b j naam.
vs. 22 . onzentwil met ingevoegde t, evenals in zijnenttoege . Is misschien
om do welluidendheid die invoeging noodig voor een semivocaal (w) na
een toonlooze syllabe? Vergelijk ook mijnenthalve waar de t voor de h
wordt ingevoegd .
vs . 23 herhaalt nog eons, wat in vs. 19 (zonder to verbleeken) is aangeduid,
n . 1. dat zij bet laatste oordeel niet vreest ; - regter-stoel wijst ook
op 't Jaatste G e r i c h t .
vs. 24. De liefde is God gelijk, d. i . God is liefde .
vs . 25-28 . Een rethorische vraag voor : Gij moet niet wenscken, enz .
Daaraan is redengevend verbonden vs . 29-32 : (intmera) Er hebben,
aryelooe, enz . - Hoofdzin is : Wat wenscht ge, . Voorwerpszin : dat die
knop betooverend van gloed ware uit het moo ontloken ; verder is den 8tengel
afgebroken bekn . bijv . zin bij knop ; eer 't middag-zonnelicht enz . tijdbep .
bgw. zin bij afqebroken ; vs. 28 is b ep. v . gest . b y knop n a de werking
o n t 1 u i k e n ; ' t r jk gekleurd tapeet ziet op alle bloemen in haar ry ke
schakeering ; al die bloemen lokken de vlinders, zyn er de lust van ;
maar daaronder is voor de vlinders de HOOOSTE lust de ROos . hoogete
lust is dus de rel . s u p e r l a t i e f van bee] de collectie, die bier wordt
aangeduid (niet genoemd) met 't locale op 't rijk gekleurd tapeet. Sateen
staan lust en tapeet in dezelfde betrekking ale de deelen van een part i t i e v e genitief. - der vlinders is een genitief-bepaling bg lust. Deze
genitief drukt een b e s t e m m i n g uit, en kan door middel ran een
d a t i e f worden omschreven : voor de vlinders is van alle luster de hoogete
de rooa . (Vgl . : ho is de vreugde zrjner oudera, d . i . voor zijne orders is
uta de vreugd).
middag zonnelicht (ale 't licht dat bet meest intense leven opwekt)
voor de periode van de krachtigste menschelijke ontwikkeling : de maagdel jke jaren ; - zwachtela (eig. linnen verbandsmiddelen om stevigheid en
bescherming aan de behandelde deelen to geven) als b e s c h e r m e n d e
b e k l e e d s e l s in 't algemeen gedacht ; overgedragen op de b l o e m zin
bet de b l o e m d e k b l a d e n . El deze metaforen scbragen de allegorie .
't Geheel zou uiet-allegorisch zoo kunnen luiden : Waartoe wenscht ge,
dat bet meisje, nit bet ]even gerukt, voor haar rijpere leeftijd haar
bekoorlijkheden ten voile zou ontwikkelen, zich in haar verrukkelijke

vi

24

3 70

J . Koopmans

schoonheid aan de wereld vertoond bad, van heel de jonkvrouwelijke
wereld de maagd, die aller mannen blikken tot zich trok 2
vs . 29 . Hier eindigt de allegorie . Het luiateren behoort nu bij de maagden .
vs . 30 . het 8chalke apel. Schalke wjst op het guitige, bet apelende, op
'tbeurtelings aantrekken en terughouden ; op die scherts, die ernst bedoelt ; op 't behendig zinleggen in woorden-spel, dat den omgang ken .
merkt van hen, die een ontwakende genegenheid in zich voelen opkomen .
In then omgang ligt Been onschuld, inaar een gevaar voor een onbluschbare liefde . En die liefde kan de bron worden van een leven vol
teleurstel ling.
vs. 31 . gulden droom (een concreet adj . bij een abstr. subat . : metaphora ;
vgl . zilveren stem, ijzeren wil, etalen geest) voor : heerlijke droom .
Goud wijst niet alleen de rijkdom, maar ook het rijkste geluk Ran
gouden tijden, de golden eeuw : - toekomst . . . . verduizterd. De tad,
die toekomst, d . i . : die nadert, en dus vbbr ons is, wordt als een ruimte
gedacht, die vbbr ons ligt. Daarin nu belet een opkomende duisternis
de dingen to onderscheiden. We weten niet meer, wat v66r ons is . De
duisternie, die dat belet, is een of ander voorval, dat onze verwachtingen van geluk (gulden droorn) afbreekt, en ons gemoed teleuratelt .
Evenzeer wordt de 6lyde lack, waarmee we de toekomst verwachten,
vervangen door tranen, de tolken van droef heid .
blljdeten voor zoo blij mogelijk ; de relatieve voor den absolnten
superlatief.
vs . 33 en 34 . Wat zucht ge, enz . Dezelfde gedachte ale in vs . 25-29 .
Maar nu zuckt voor wenacht, oindat de wensch (helaas 1) geacht wordt,
niet bevredigd to kunnen worden . - geur (van de roos) metaforisch
voor het bedwelmende, bet de zinnen benevelende, de gedachten vervullende ; terwijl evenzoo gloed in vs . 25 op bet
warme (van de kleur), het bezielende, het gemoed veredelende
van de maagdelijke hoedanigheden wijst .
vs . 35 en 36 . Al dierf enz. Door haar schoonheid oogat een maagd de
hulde der jongelingschap . Maar door haar to vroeg verscheiden mists
Emma deze hulde . Nu heeft zij door 't mi8aen van de hulde 't zoetat
gent gederfd. Maar daarom heeft ze nog geen reden tot treuren .
Immers : die hulde atelt zoo vaak to leurl d . i . de verovering (zege) die
de maagd met haar schoonheid behaalt, zal zoo dikwijls blijken, haar
niet tot v r e u g d e, maar tot last to zij n . De nadere uiteenzetting
volgt in vs . 37-40. - in 't miaaen van de kulde. Voor 't benoemen
van zulke soort bepalingen vergelijke men de zinnen : Ik acht hem mijn
weldoener en ik zie in hem mijn weldoener, en lette men op de plaats
van „'t Jijdend voorwerp" nit den eersten zin in den tweeden zin .
vs . 37 . het leed. Wat dit leed is, vertellen vs . 39 en 40 .
vs . 41 . De bruidakrana kwijnt . De bruidskrans is gevlochten van myrte-
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Die bladeren verdorren reeds, terwijl zij nog op de lokken
rusten ; d . i . terwijl de maagd de krans nog draagt, nog bruid is : liet
mooie van braid to zijn is er als bruid al af .
vs. 42 . Fm tranen zijn de zalf enz . De zalf geeft wijding aan 't huwelijk,
wil de verbintenis als zegenrijk heiligen . Maar nu vervangen de tranen
de olie ; 't symbool van droefheid komt in de plaats van 't aymbool van
bladeren .

hell ; 't berouw vervangt de gelukadroom ; en 't huwelijk wordt in plaats
van een zegen to zijn, hun een vloek .
vs . 43 . Geen zomer enz . De middelbare leeftijd wordt met den zomer vergeleken . Tijd wordt bier ruimte, toekomat wordt verachiet . Vandaar
tram in de beteekenis van kim .
vs. 44 . Geen herfet enz. Voor ouderdom. Hof ook staat voor 't volgerijpte
leven, met bijgedachte aan een ooget van ervaring en levenswijsheid .
Ook dan nog eiudigen 's levens stormen niet . - De zin to lezen met
den vollen klemtoon op h e r f s t, en er z e l f s achter to denken .
vs . 45 . voog haar kleenen, IN haar kleenen. Climax : een moeder denkt en
doet in haar eigen leven alles ten behoove van haar kinderen ; peen!
meer nog : zij leeft niet eens haar eigen leven ; 't besthht niet eens op
zich zelf ; bet ]even van haar kinderen, dat is haar ]even ; dkhr moat
men 't in zoeken .
vs . 46. eer vrucht wordt nit enz . allegorisch voor : eer de kinderen in hun
onderhoud knnnen voorzien, een bestemming hebben bereikt.
vs . 49 . De vorige strofe hield in, waarom de vrouw bier niet gelukkig
kan zijn ; nu volgt hier, dat er eigenlijk voor den mensch in 't algemeen, heelemhhl geen geluk is weggelegd, n6ch voor boozen, nuch voor
grooten en wbzen, nuch voor de braven . - Voor de ontleding van
daze soort zinnen vergelbke men : Ik hoor hem roepen, waarin roepen
b ep. v . gesteldh . bb hem onder d e werking hooren ; verder : ik

hoor hem den knecht roepen ; ik hoor hem den knecht een bedrieger noemen ;
ik hoor den knecht (door hem) een bedrieger noemen, enz .
vs . 50 . donzen to verstaan : al was dit leper zelfs van dons. Zoo weinig
ligt in rijkdom en weelde het geluk .

vs . 52 . blinkend klalergoud. Goud blinkt reeds, ook zonder dat hat adj .
blinkend bet aandnidt ; maar hier wordt het adj . er nog eens teekenend
aan toegevoegd (zie vs . 12) . 't Beteekent : 't is klatergoud, en, denk er
't Is om den uitwendigen g 1 a n s to doen ! Nu hoeft
klatergoud niet altbd to blinken : 't kan ook do f zij n ; maar hier moet
blinkend, bet woord, dat door den mooien achijn 't gemis aan waarde

om, dat b 1 i n k t !

van binnen verbloemt, - den zin van klatergoud steunen, als lets, dat
door uitwendig vertoon de armoede aan innerlijk leven ontveinst. - Hatergoad bestaat uit dunne blaadjes, die een ratelend geluid geven ; verg.
Rgd . rauechegeld (Vero.)
vs . 56 . ondermaan8che kuat, d . i. liggende onder de maan . (Verg. Staring's
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snblunariach dal, d . i . de aarde . - Kuet (naar de antieke voorstelling)
= oever aan doze zijde van den dood . - Geweate, oude vorm voor ons
geweet . De e was uitgang .
vs. 60. meerder. Hier is de beteekenis adverbiaal, en gelijk aan nreer . Eigenlijk is meerder de comparatief van 't a d j e c t i of vele. Vol . : mijne vele
bezigheden veroorloven mij niet, bet secretariaat op mete nemen . Mine
meerdere bezigheden enz. - Maar : ik eet veel (adv.) ; gij eet nreer (66k
bijw. -v . hoeveelh .) Dan nog : Ik heb vele reizen gedaan (telw .) ; gij
hebt iiog nreer reizen gedaan (66k telw .) . Meer is dus comparatief van
't t e l w o o r d en van 't b j w o o r d reel ; meerder de comp . van 't adj .
vele . Vele beteekent in dit geval veelvuldige, veelsoorlige. Peel (telw.)
t e l t verzamelend ; vele (adj .) o n d e r s c h e i d t uiteenzettend . 1)
Dubbeldam.
J. KOOPMANS.

130EKAANKONDIGING .

9 . Nederlandeche Klaccieken, nitgegeven en met aanteekeningen voorzien
door Dr . EELCO VEawi s, VII . Bredero's Spaanache Brabander.
Tweede drnk, bezorgd door Dr. G . A . NAUTA . Leeuwarden, Hugo
Suringar, 1895 .
Als ik, als Dr . Nauta, zbbveel gegevens bad verzameld over Bredero's taal,
dan deed ik dit :
Dan ging ik al de werken van Bredero nog eens good na, nu niet om de
woorden als zaaknamen, of als letter-hoopjes, waarover iets bijzonders kan
worden gezegd, - maar hierom : om eens na to gaan, wat Br . eigenlijk to
') Volgen nog eenige vragen tot zelfcontrole : Wat is le zweven (1) voor een zindee1 ; wet
one (2) ; viel, eckeiden, leven (3) ; zeslienmaal, haar (4) ; Meester (6) ; meer, hemel (7) ;
juichend (10) ; vergeefe, met zoet gevlei (13) ; veer (14) ; morgenkrieken (15) ; rtarte (16) ; wet
voor woordsoort is het., to (3) ; of, ool•, mear (4) ; at (6) ; ja, dan(7) ; boven(8) ;waar(10) ;
ook (12) ; zoo (14) ; - wet voor zindeel is ontslapend, Ilem, zonder le verbleeken (19) ;
hear (20) ; bejjjnaam, to weer, to minnen (21) ; kmuis, om onzentwil (22) ; hear, binnen (23) ;
God, vreeze (24) ; etengel (25) ; wiUken (26) ; belooverend, van gloed (27) ; argeloos, gerlei (29) ;
onbedacht (30) ; in dien gulden droom (31) ; in tranen (32) ; „olbloeid (34) ; rack (36) ; man,
gloed, verkoelen (39) ; eenzame, onbentind (40) ; wet voor woordsoort is nog (17) ; vat,
mogt (18) ; to (19) ; te, le (21) ; gelUk (24) ; wag (25) ; eer (26) ; ware (27) ; tot (31) ; wat (33) ;
al (35) ; zoo (36) ; - wet voor z i n d e e l is raslende (41) ; belrokken (43) ; wgd en zed (44) ;
roor hear kleenen, in hear kleenen (45) ; angst, prooi, wordt (46) ; ommerien, zaligheid may,
(47) ; boozes, beu dbaar, prUzen (49) ; wie (54) ; vertangend, all d (55) ; verschiet, blik (58) ;
somber, 't beste (50) ; slruiklen (60) ; in stryd (61) ; wie (64) ; woo r d s o o r t van aired (41) ;
geen (43) ; wear (45) ; ter, eer (46) ; zoo, wag (47) ; zoo (59) ; maar, meerder (60) . - V orming van looneel (11) ; altoos (20) ; gelUk (24) ; argeloos (29) ; onbedachi (30) ; dikwerf (43).
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zeggen had, waarum hij bet z66 en z66 zeggen won. Ik zou de schrijver zelf
willen opbonwen nit zijn werken . En dan begon ik met in een kort en
krachtig woordje dien dichter voorop to zetten, vooraan in 't boek ; 1 ) en dan zei
ik : zoo'n work moest er komen, en het kwam, moor dan eens, bet heele leven
door, tot aan zijn dood toe : hij kiln niet anders, en dit is er eentje van ; en dan gaf ik daarachter do inhoud van dat stuk, omgewerkt, bearbeid, als
fabel kort, en de partjen, waar 't op aan komt, breed in 't voile licht ; en
dien 't stuk zelf. - Dat is to zeggen : - (want zijn taal is de onze niet!) ik zou eerst nog wat zeggen over de taal van die tjjd in 't algemeen (en daar
kan Dr. Nauta wel iets van weten), en dan een korte spraakleer van Bredero-zjjn
eigen taal : klankleer, flexie en missehien ook wat syntaxis, - in 't bijzonder!
Allemaal weer lets voor Dr. Nauta, die als dissertatie een grammatica op
Br. schreef!
En dan de tekst!
En achter die tekst een glossarium, en de aanteekeningen!
Vooral daarachter, en niet onder aan de voet! Dan loopt de docent ook
gees gevaar, dat de leerlingen hens misleiden, door in plaats van vooraf de
tekst wat to bestudeeren, - de aequivalenten zoo maar klakkeloos van de
voet der pagina's op to lezen .
Zie : dan hadden we kans missehien, om van een ,standaard"-uitgaaf to
spreken!
Maar wordt dan de omvang van bet book niet veels to groot? Dat hoeft
daarom niet. Er komt natnurlijk veel bg, dat er nit niet in staat, dat spreekt ;
maar er zou bij mij ook weer heel wat gescbrapt worden van wat er nit wel
in start . . . .
Vhhk is gezegd : waar dienen toch al die aanteekeningen in de Nederl . Klassieken voor? - En dan bedoeleu ze daarmee vooral taalkundige beschouwingen als deze : 2)
Sneht, zicktc . Hot Gotisch kent, evenals onze taal zuchl en ziekte, eauhtz naast
sinkei, hot Olid. zuht naast ziuhhi en hot Nieuwhoogd. Sucht naast Seuche. Zie cant.

bij vs. 290.
We weten nog niet genoeg, en gaan this naar vs . 290 . 3) Daar lezen we dan
Besucht, eig . door de zuchl (melaatschheid?) aangcdaan ; bij aitbreiding niet nicer
dan eon vloekwoord, evenals heroerd. Vs. 1837 lezen wij met gelijkc betcekenis
lesuckt, 4 ) waarin wij een vorm to zien hebben, overcenkwncnde met 't Mill. bexuect,
') De Inleiding-Verwijs is verouderd . Dit had hier en daar in noten moeten aangetoond .
3) Blz. 80, hoot 3 .
') BIz . 41, noot 2.
) Tot zoover - en dan nog (zie later) de verwijzing naar vs. 1178, - zou 't m . i . voldoeade zijn . - waarom schrijft Dr . N. beroerd ('t woord-zelf is goed .' eursief, en aangedaan
niet?I - Mij dankt, dat beroerd eer bij aengedean past dan bij ztnchl (melaatschheid?) . Voor
besucht, ook met dezelfde opvatting, als 1)r. Nanta, acht ik hat meest sprekende acquivalent :
belazerd!
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besukel, hesiecl (vgl. kiesch, kuisch, . )ietsch, Duilach, dier(baar), deeur, rieken, ruiken en

vs. 1010 enz .), bet verleden deelwoord van bet werkw . besiecken (vgl . Dui . besiecleen),
waarnaast *besuken niet is overgeleverd ; besieckt treffen wij aan alhicr vs . 1178 .
Zucht en ziekle zijn van twee reeds in 't Oud-Germaansch naast elkaar steande wortels
*suh en *souk gevormd (zic bl. 41, aant. 2.) Zie WdhK op Bred. 47 . In Friesland,
misschien ook elders, kent men de uitdrukking : Ben je be.1jochterd? ')
Nu dan : voor wie zjn die aantn .? Toch niet voor de docent zeker ; die
kan dat alles weten, en leert bet in elk geval nit handboeken ; de leorling,
die bet weten moet, zal bet zich 't best eigen kunnen maken uok alweer nit
handboeken, en niet naar aanleiding van een Bredero-uitgaaf ; ook voor n opfrisschen" of ,repititie" zjn er veel beter middelen dan 't samenlezen van een
opmerking to hooi en to gras ; en - waar 't eigenlijk op aankomt, - voor
't begrijpen van de tekat zelf zjn dergelijke bi zonderheden totaal overbodig .
En me duukt : een uitgaaf als deze is in de eerste plaats noodig voor It leeren
begr jpen van Bredero-zelf .
Dus : weg met bet overbodige . En eerst : de ware beteekenis der woorden
bb Br . zelf. Die woorden dan in een glossarium achteraan . Is er dan nog
een historische verklaring noodig, of zijn er kwestienze punten, of moeielijk op to
helderen zaken, - dan naar de aanteekeningen verwezen!
Zie, dit is reeds waar : als de eerste (Verwijs-)editie maatstaf mag zijn, dan
is 't nog de vraag, of de (Nanta-) tweede beter mag heeten dan de vorige .
Wel zjn de taalk . aanteekeningen ,herzien" en ,vermeerderd", de historische
aanzienlijk ,uitgebreid," - maar, veel van die historische ,toelichtingen," (om
ons daarbij maar allden to bepalen,) verklaren ona volstrekt niets, integendeel,
maken eerder onhelder, wat wij bij 't lezen van vele passages in de allereerste
plaats zouden verklaard willen hebben !
1)och do vraag is :
may de eerste editie maatstaf zjn ? De tegenwoordige
tijden, - en dit kan Dr . Nanta bok weten, - stelt andere eischen aan de
exegese. De ,taal" wordt niet verklaard alleen met taalk . opmerkingen to
to schrijven bij 't eene of andere woord, dat er vreemd uitziet, of dat heelemaal niet meer voorkomt . Want juist die woorden, die er doodgewoon uitzien,
en ,wel zoo wat" verstaanbaar zjn, omdat ze „zoo ongeveer" met de tegenwoordige beteekenis overeenkomen, - eischen juist dkarom een zooveel to
scherper omschri ving . En heel wat van zulke woorden zouden er to noteeren
zijn, die Dr . Nauta heeft gepasseerd . 2)
Over de taalkundige noten nog een woordje . Dr. Nanta geeft nu en dan
blbk, een open oog to hebben voor levende-taalverschijnselen . B .v . 3 ) :
') Ken Dr . Nanta ook besjocht hehben verstaan? Zoo althans komt bet ,ny voorl
') Op blz . 47 : gheeslighe, houden, atraft, verschil (van), veracheydenheden (van) ; op
blz. 48 : oorapronck, avonluurs, kouwt van buydel als beet van maegh, en zooveel proverbiale
uitdrukkingen passim . Er is jaren work voor wie hier allcs onder de oogen durft to zieu .
a) Biz . 31, noot 11 .
Dfaar de oogst zon rijk sun ook .
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Genegentheyt. Reeds in 't Mnl . wordt v66r -heit en -lye eene t iugelascht, daarnaast
echter komen ook de vormen voor zonder die inlassching . . . . Waarschijnlijk zullen
woorden als onwetendheid, waar de d thuis bchoorde, invloed hebben uitgeoefend ;
omgekeerd is een vorm onwetenheid weer to verklaren uit woorden als genegenheit.
Zoo bbk b .v . op blz. 44 :
Onalichtingh does, ergeren, kwcllen . Door uitstooting der t is uit ontdiehting, onstichting ontstaan . Reeds in 't Mnl . was een dergelijk on voor ont zeer gewoon ;
natuur1ijk werkt .e de gelijke beteckenis der beide voorvoegsels on- en ont- de uitstooling der tin de hand .
Is het daarom niet vreemd, een opmerking als de volgende tegen to komen?

Emstel, doze E voor

d wijst op een oorspr. vorm

*dmistal, die door mij nergcns

werd opgediept .')
Jammer voor de verloren moeite, maar toch ook al weer goad . Want zoo
de vorm dmi&tal werkelyk door Dr . Nauta was opgediept geworden, zou hij
zooveel to vaster dan nit overtnigd zijn geweest, dat elke e, die naast een a
voorkomt, noodwendig onder den invloed van een volgende i, uit die a moat
zijn ontstaan . Nu die vorm niet gevonden is, blijft de kans over, dat de
bewerker althans van dit „doctrinarisme" wordt genezen .
Ook zou ik van Dr. Nauta in hndere dingen een betere voorstelling van
zaken willen eischen . In de allereerste aanteekening (blz. 29) staat :
Den Hemel, een dergelijke vorm van den vierden naamval voo . then van den
eerstcn, is reeds in 't Mul . zeer gewoon ; enz .
Op dezelfde bladzij
Sy, vreemd is 't vrouwelijk geslacht van

heneel. Misschien om 't volgende swanger

Waarom zegt Dr. Nauta nu niet eenvoudig, dat het lidwoord reeds in
't Mnl . twee nominatief-vormen had : d6n met n en den wonder n? De grammaire
raisonnce van nu is toch geen criterium? - En even zeer : 't Gebruik van
den voor Hemel bewijst immers niets voor 't manlijk-zijn of vrouwelyk-zijn van
dat woord ? Waarvoor dan dat vreemd ?
Op b1z. 31 lees ik
Mijn, mij met achtergevoegde n berhaaldelijk in de vroegere taal wan to treffen .
Wederom kom ik tegen daze voorstelling van zaken op . Meent Dr. Nauta
nu werkelijk, dat die n is achtergevoegd? Ook, dat waar in dialekt nog
steeds mijn (prop. pers.) wordt gehoord, waar Dr . N . mu zegt, die n evenzeer
is achtergevoegd? Achtergevoegd aan uns mij b .v.?
1k zon wel eens willen weten, waar Dr . N. van uitgaat 1
Op blz. 33 lees ik :
,,Des dlderhooghste, voor sten . Hot afvallen der n is een zoovele malen voorkomendn
averschijnsel, dat hat onnoodig zal zijn er later op to wijzen ; to verklaren is,,
nhet door het feit, dat Bredero schrcef azooals hij sprak ."'
') Blz . 48, noot 2.
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Nu vraag ik toch : hoe kan nu die n ergens afvallen, waar ze niet geweest is? I
Of beoordeelt Dr . Nauta some Bredero zijn taal naar een taal, die niet wordt
gesproken? En als hj een Bredero-grammaticaa schrijft, welke taal necmt 14ij
dan : die van Br ., zooals hg die spreekt en spelt, met zijn heele Amsterdamsche
yolk mee, - of : een Vondels-taal, die hij niel spreekt, maar die Vondel
sc1trfft, 1 ) - of een geabstraheerde nit Mnl . geschreven dialekten, of de
tegenwoordige geabstraheerde nit boeken-taal?I Zeer zeker die van Brederozelfl Welnu, waarom dan gerept over bet achtervoegen van de n achter mij,
dat er niet is ; - en dat afvallen van de n van 41lerlaoogh8ten, dat er niet
stkkt? Is taal niet hier de geuite gedachte? was hier elk woord, dat in schrift
werd vastgelegd, geen individueele uiting ? Zou 't anders geschreven bestht n? Welnu, waarom dan die taal-in-waarheid niet genomen, zooals ze
historisch is? Waarom deze niet als basis opgevat ; naar d e z e toe t s de
andere beproefd? Waarom integendeel de levend-ware realiteit ontwijd door
't contact met een onzuivere toots? eon nevelig taal-mixtum misschien? in elk
geval een onmogelijke, onwetenschap'lgke maatstaf?
Dr . Nauta kan bij beter taal-inzicht, - en er i8 een leerschooll - met
zijn kennis van de 160-eeuwsche taal een good werk doeu : bet schrbven van
een uitstekende grammatica van de levende taal in het eerste kwart der
17e eeuw . Dr. N. weet zelf best, wat dat zeggen wil . We kunnen door zjn
arbeid dan eens aan kchte taal-historie gaan doen . Wat zoo al onder taal-gescbiedenis verstann wordt : 't vergelijken van geschreven codices, ljkt er maar
een beetje op .
Nog lets over de aant0. achterin . Dr. N . heeft er heel wat over nageslagen .
Veel was er door ter Gouw, o . a. in be Oude Tijd en in De Uithangleeken8,
enz. verzameld . Men bedenke, dat Br. zelf hierin veel stof aanbood, en dat
dus het toetsen van de zaken in de ,Spaansche Brabander" hhn die studien
van Ter Gouw c. s . lets . . . . „eigenaardigs" in heeft . - Enkele aantn . zjn to
uitvoerig . 2) Misschien kon de bewerker over het begraven van dooden aan de
noordkant van de kerk lets gevonden hebben in een opstel over de Heilige
Linie door Alb. Thijm in een der eerste jaargangen der Dietsche Warande .
J . KooesSrs.
Dubbeldam .
') In Een woord vooraf" voor zijn dissertatie zegt Dr. N . self, dat het lichl le
begrUpen is, waarom ho de taul van Br . kiest : tegenover de meer of min conventioneele
en kunstmatige scbrgftaal van VONDEL, Hoorr enz ., staat de teal van ouzen blgspeldichter
als vertegenwoordigster der oude Amstellandsehe en Wuterlundsche sprake", d . i. een
natunrlgk, niet door willekeur vervormd idioom", enz .
:Mar waarom respecteert Dr. N . die natuurlgke teal dan niet beter, en waarom toetst ho
die San de kunstmatige, door 'willekeur' vervormde?
') B. v . die over de Barbiers, de Notarissen en de Pandiugen . Dear staat weer tegenover
dat daardoor het bock kans heeft een plants to krggen in de leeszalen van enkele v a k v e recnigingenl

