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de goede weg: B. H. . . . 396
Langs . . . . . . . . . . 124
Latijn (modern —) schrijven:
Herder . . . . . . . . . 541
lexicograaf (een moderne —) . 156
lidwoord „den" voor klinker en h 115
lidwoord (weglating van 't —) 131, 125
-lijk met genitieve en karakteriserende betekenis . . . . . 132
lijkstaatsie . . . . . . . . 126

Limburgs: Nederlands- Duitslimburgs-Middelfrankies 51
(Middeleeuws —): verba v. d. Vde klasse
in de Sermoenen. . 417
bidid, ligid etc. over
in biet, liegt? . . . 418
„
. stieft = stuift? . . 418
Limburgs (Eigenaardigheden v.
't middeleeuws —) . . 503-515
Limburgse (een mnl. —) Grammatica: J. H. Kern: Franck 417
Limburgse schrijven, (invloed v.
mul. schrijftaal op 't —) 417, 418
-loos: meedoogloos . . . . . 123
Luft, Studien zu den ältesten Germ.
Alphabeten . . . . . . . 337
luizen hebben . . . . . . . 245
luizige kerel: leusigh . . . . 240
Maerlants geschriften : als uitgangspunt v. middelnederl. dialektstudie 50
malkaar . . . . . . . . . 280
manlijs anderen . . . . . . 280
meedoogloos . . . . . . . . 123
meer en meest in de comparatie,
39, 40, 41, 42, 43
metode v. taalwetenschap: auch in
der sprachgeschichte muss alles
vorstellbar sein: voorzichtig met
„terminus und bild",
106, 107, 108, 109
middelnederl. chronologiese- en
dialektstudie broodnodig . 50, 474
middelnederlandse Philologie
(Franck over achter
-likheid in —) . . . 50
rijmen (v. Heltens
mening over de —) 473
„
rijmen van o en oe, 473, 137
spelling (karakter van
de —). . . . 465
„
n (zucht tot variasie
in de—) . .341
„ (de--)van ,, leefde",
„pensde", etc. 464-465
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middelnederl. schriftsprache: hoe
middelnederlands: 't Limburgs:
was die? 51-52, 510, 417
blent voor blint etc. . 505
schriftsprache: de inid. id.: wissel van u en o?. . 505
clinatie en de syncope 417, 510
„ „ : sunne naast sonne etc. 506
mnl. t vóór g . . . . . . . 464
»: u = oe, niet = nnl. u 506
,, oorspr. korte vokaal in de
i in prister, sin e. d. = i in
dehnung: widewe, himel,
dif e. d. = io ? . . . . 419
etc
. . . . . . . . 506
„ ie monophthong? . . . . 508
„ : gevallen v. o (so) voor á 506
ie in brief; die, wie; drie;
sien, tien . . . . . . 507
: mnl. je in sien, tien. . 507
. . . . 107, 137
„ .: germ. 8-uo : limb. ue, u 507
oe: o: ue
„ : ei en é . . . . 507, 508
deminatief op - enkel:
„ : germ. au: ou (neben 6) 507
volenkel . . . . . . 391
„ „ : germ. io en iu : ie en u 507, 508
pronomen si en se: gebruik 513
„: ie in ie, vier, riep: limb. i 508
pronomen hem en hen . 513
„ ,, : i -umlaut . . . 508-510
pronomen mi en mer voor
„ „: gederen en gaderen. . 509
men . . . 463, 510, 513
wisseling van ei en é, i en e 419
.: deminatief-ken. . . . 510
„ „ : toonloze woorden en gehoovaert en hoochtijt: ch 138
inklineerde vormen . . 51.0
houde (in Wisen raet van
„ : mi voor men . . 510, 513
Vrouwen) . . . . . . 281
„ » : se in nominativo . . . 510
nember voor nemmer ge„ : syncope . . . . 510-511
sproken ? . . . . 419-420
„ „: apocope van auslaut e 511
: riten en writen . . . . 463
,, „: ch, g voor k . . . . 511
sente (— sauctus): umlaut 420
,, ,, ch voor t verdwijnend . 511
sorfagteg = sorgagteg . 464
„ : -nc in auslaut, en gg . 511
viertich, viertien: niet veer„ ,, : sch . . . . . . . 511
tien etc. . . . . . . 473
„ » :mbenmp. . . . .511
middehiederlands : 't Limburgs:
„ : b-auslaut uit m . . . 511
49-52, 105-109, 135-138, 337„ : regressieve assimilasie bij
341, 387-392, 415-421, 463harde conson. + d (uit
475, 503-515.
ed) . . . . . 511-512
middelnederlands: 't Limburgs:
,, »: assimilasie van is tot ss 512
(grammaticale karakteristiek
,, : neutrale pluralen. . . 512
van —) . . . . 503-515
„ „ : beet, beek etc. voor hete
id. id.: häufig urbezeichnete
etc. . . . . . . . 512
dehnung . . . 503-504
„
:
analogie
-pluralis op -en 512
„ : ie voor ij . . . . . 504
declinasie . . 512
„:
zwakke
eh,
en
gh
.
.
504
voor
„:g
„ : zelfst. adjectief verbogen 512
„ : soms phonetieser . . . 504
„ : pronomen personale. . 513
„ : gevallen v. afwijkende
„ : lidwoord . . . . . . 513
kwantiteit . . . 504-505
,, interrogatief . . 513-514
:
vokalkürzung?.
.
.
.
505
n ,,
„ : mi -conjugasie . . . . 514
n r.: a en o voor id, lt . . 505
„ .: zwakke praeterita 511-512
„ .: vesch voor visch etc,. . 505
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mnl.: Limburgs: ontefen voor
middelnederlands: 't Limburgs:
onthesen? . . . 470
stamvormen 417, 418, 509, 514
470
orwut
id. id.: u en o in parts. en plur.
n
n
n
penre
paander 388
514
praet..
piffelere
392
n
n
": praeterit. V. sceppen, was
514
sen, etc..
n
n puren voor purren 470
rengeren?
n
470
n mittelvocallosen; rück
515
390
riste
umlaut
n
riten
515
463
n hebben
n
n
rochten: v. rucken 470
515
n
n
.: unge naast inghe
scherden?
390
middelnederlands: 't Limburgs:
n
n
schermes, scars?
390
n
466
dach naast dake e.d.
schiven?
390
id. id.: dochte v. dopen: daufta 420
n
n
seilen
390
463
n
n
,,
n ei in kasteien
470
selme
n
n
n get = hij gaat . . . 420
n
466
siekdag
467
n
n pronomen bij Veldeke
cinsinge
471
n
n
n
n pronomen mer voor men 463
sliten
sluiten
418
418
stuift?
n
n
n stieft
.
.
388
.
soech
.
.
470
rucken
rochten
v.
n
n :
n
stiven stuiven? 418
n
389
mnl.: Limburgs: afhalt.
stoven
470
392
aggele?
n
n
n
?)
470
ute
vanne
(fanddn
389
behandelike?
n
n
n
n
470
515
bet
n
n utfusech?
a
utseteg
470
n
389
biuleien?
n
n
471
nverdroeten?
515
dann en hinne
n
vinte
390
n
„ : delwen . . . . 470
n
voiheit
391
468
dup
als
een
n
n
n
volenkel
391
515
n entgegen.
n
n
515
went of want
392
n
erslec?
n
n
391
werdre
207
et
n
n
n
werpen
(waep).
.
391
n
„ evenode . . . . 380
n:
n
391
geherset, geherft?. 387
n wideren
n
n
n
n
hoe
391
wie
389
gelet
vallen
n
n
wintoffeleie?
392
388-389
gepelhaar?
n
n
n
n
wreke?
392
Verdam
388
bij
goepe,
n
n
n
n
388 middelnederlands: lijst van Limhautsoech
burgsche woorden . . . . . 515
515
hie
n
n
(de —) algemeen onmoedertaal
nonne
469
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zuiver
gesproken?
..... 152
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n
124
515 moet (te —)
kunden
154
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naamvalien (verkeerde klassieistiese behandeling v. de leer
der —) . . . . . . . . 414
navenant . . . . . . . . . 37 3
Nederland (Taaltoestanden in
Zuid- —) . . . . . . . 542
Nederlander (de Zuid- —) tegenover de vreemde woorden in
't Noord -Nederlands . . 542-543
Nederlands (Spraakleer van 't Beschaafde —) : de compararie 39-48
Neerlandicus (moet een —) uit
de klassieke school zijn? . . 552
nember voor nemmer: gesproken ? . . . . . . . 419-420
nietemij t . . . . . . . . . 119
nonnefortsje: vol au vent, nebula
en vapor etc. . . . . . . 392
6, ê (oudsaks. = Germ. S, é? 107
S voor germ. 8 = germ. S? 107, 137
oe (beoordeeling van mnl.
. 107
oe (ontwikkeling v. auslautend —),
en inlautend . . . . 107, 137
oe (mul. —) voor j, en o. . . 419
offeleie ? . . . . . . . . . 392
ogen (z'n —) de kost geven . . 133
„ (met de —) verslinden . . 133
onbescheid . . . . . . . . 283
onbestand als subst.. . . . . 119
ontboezemen . . . . . . . 128
ontwaardigd . . . . . . . 130
opgetogen in etym. gebr. b. Staring 126
oublie : offeleie? . . . . . . 332
oude en elde . . . . . . . 51
Paalloos . . . . . . . . . 130
paard: pèèrd: in beschaafd . . 117
pal zetten naast pal staan etc. . 123
palen = grenzen . . . . . . 129
pand . . . . . . . . . . 133
Paul, Prinzipien, derde druk 521-524
Peeters, de Vlaamsche krijgstaal kunde . . . . . . . 542-544
pèrels . . . . . . . . . . 133
phonetiek (college over —) in
Groningen . . . . . . . 523
—)

—)

xv

phonetiese (onjuiste —) terminologie door 't uitgaan van 't letterteken . . . . . . . . 153
pladeren . . . . . . . . . 459
platluis = gierigaard . . . . 239
positief (betekenis v. d. term —) 41
plunderen van . . . . . . . 121
pluralia als kindre, hoenre . . 136
pluralis (de —) vleezen: de z . 466
pluralis-eigenaardigheden in
't Roermonds en Keuls . . . 108
praepositie (verkeerde klassicistiese beschouwing van de —) 414
prangen . . . . . . . . . 129
prik (op 'n —) . . . . . . 241
pronomen si en se bij Maerlant
en in 't Limburgs . . . 510, 513
pronomen men, in 't Limburgs
mi . . . . . . . . 510, 513
pronomen personale in 't Limb. 513
pronomen possessivum in 't Limb. 513
pronominale vormen als deste,
deeste, opte, eerdeste, etc.: verklaring . . . . . . 108-109
purisme (oorsprong van
't Vlaamse —) . . . . 542-543
R (nederl. —) uit wr? . . 464, 470
raauw . . . . . . . . . . 118
reflexief zich bij 't werkw. =
elkaar . . . . . . . . . 117
regering: plunderen van . . . 121
rijten en wrijten . . . . . . 464
ritme -invloeden op de „buiging" 46, 47
roeren: etymol. gebr. bij Staring 127
runen (de —) : afkomst en oudst
gebruik . . . . . . . .397
Saai adject. = saai aubstant. . 240
sch ('t wenselike om —) te schrijven 153
sch in 't Limburgs . . . . . 511
schepsel: v. vrouwen . . . . 279
schop, spade, bot, smak . . . 122
schoppen . . . . . . . . 120
schrijftaal: hoe er die altijd is 51-52
hoe die z'n dialekten
heeft . . . . . . . .51-52
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schrijftaal (middelnederl. —) 51-52
(eigenaardigheden van
„

middelnederl.

—)

. 417, 510, 513

schrijftaal (deftigheid v. de westmiddelnederl. —) tegenover
't Limburgse schrijven . . . 510
schrijftaal (invloed v. de west-

middelnederl. —) op Limburg 513
schup . . . . . . . . . . 122
schuppen: schoppen. . . . . 120
sferen (in •hogere —) zijn. . . 126
sick (hij —), hou sick: Imperatief? 348
slaken . . . . . . . . . 118
slechten = eggen . . . . . 123
smak: soort spa . . . . . . 122
smalen . . . . . . . . . 282
smeden: overdrachtelik . . . . 115
smidsvet . . . . . . . . . 29 5
snits . . . . . . . . . . 115
snoeshaan . . . . . . . . 240
spade en schop . . . . . . 122
sparren en sperren: bij Staring . 131
spelling en het Lager Onderwijs: 21-34
id. id: scheve blik op de spellingkwestie . . . . . 21
n n : het leerplan en de onderwijzer . . . . .21-22
n „ : het leerplan en het schooltoezicht . . . . . . 22
algemene metodiek en
:
de
n
de biezondere. . . . 23
n „ : de biezondere metodiek
berust op aanschouwing . . . . . . 23-24
n n : het Algemene Boek als
A bstraksie tegenover het
Reële feit . . . . . 26
n n : de taal als reële aan schouwing-stof . ' . 26, 27
taalboek geeft ab:
het
n n
straksies . . . . . 27
n : onpaedagogiese toestanden bij 't oude Taalonderwijs . . . . . 27, 28
n n : wat Spelling eigelik is 28, 29

spelling en het Lager Onderwijs:
van 't Plaatselike tot'tAlgemene Nederlands. 29, 30
id. id: spellingvereenvoudiging
en Realiteit . . . . 30
't
Kollewijnisme 'n eerste
n n
stap . . . . . . . 31
n „ : Oude en Nieuwe spelling 32
n n : de zogenaamde „historiese"
. . . .31-33
spelling
„ n : de hoofdfout in 't oude
taalonderwijs . . . . 34
Spelling: Eldar wil s voor sch:
wens . . . . . . . . . 153
spelling: waardoor „dag ", leed",
geen „lijv", „dood" . . . . 465
spelling kan al te phoneties zijn 422
spelling en klank : te zamen of
te samen? . . . . . . . 128
spelling (Wulfila's —) . . . 422
spelvorm boven taalvorm . . . 133
spiraus (verwantschap v. gutturale
en labiale —) . . . . . . 464
spoeien . . . . . . . . . 130
Spraakleer v. 't Beschaafde
Nederlands: vormleer van de
comparasie . . . . . . 39-48
id. id.: voorbeelden van comparasie . . . . . .39-41
„ : omschrijving . . . . 42
n : comparasie v. schijnbaar
absolute begrippen . . 42
regelm., onregelm. en defectieve comparasie .42-44
syntactiese comparasie vormen . . . . . 45-46
„ n : superlatief - vormen. . 46-47
n „ : adverbiale superlatief 47-48
Spraak -mischung in 't Middelnederl. schrijven . 51-52, 417, 418
spreekwijs en spreekwoord: als de
bok op de haverkist. . 422
id. id.: als God in Frankrijk . 399
n n : God zegen de greep. . 538
n n : hagendeveld:etymol.? 539-541
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spreekwijs en spreekwoord:
in de kap moeten . . 240
id. id.: uit de kerf . . . . . 241
spreken: Kuipers, stemvorming
en vloeiend spreken . 480
Eldar, spreken en zin -

gen . . . . . 149-153
staat . . . . . . . . . . 126
staatsgevolg . . . . . . . . 126
staatsie . . . . . . . . . 126
staat voeren . . . . . . . 12 6
statig . . . . . . . . . . 126

-ste (de pronominale vorm —) in
deste, waaste, etc.. . . 108-109
steek (geen —) . . . . . . 241
sukade . . . . . . . . . 206
sullen: souden, in Wisen raet v.
Vrouwen . . . . . . . . 280
superlatief . . . . . . . 46— 48
syncope bij Maerlant en in 't
Limburgs. . . . . . . 510
syntactiese comparasie- vormen 45-46
syntaxis-beschouwing (Behaghel
over de —) v. Ries . . . . 414
T voor 1 valt weg . . . . . 199
tt, td (jndogerm.) wordt niet lautlich st . . . . . . . . . 109
taal is klank . . . . . 417, 473
taal (hoe —) te studeren? — in
haar eenheid met het leven 301
„ , niet wissenschaftliches praeparat, sondern Lebensiiusserang . . . . . . . . 301
„ (In — (wegwijzers: Humboldt,
Steinthal, Lazarus, Schleicher, Paul . . . . . . 521
„ (Bilderdijk en Beets o. —) 234, 253
(de wisselwerking v. de individuen, in —) een grondverschijnsel . . . . . . . 522
(gefabriekte —) . . . . 544
(over schrijf —) :
51-52, 417, 510, 513
„ (vrome wens omtrent onze
gesproken —) . . . . . 399

xvII

taal (dichterlike —) : passim 113-133
taalbeschouwing (de psychologiese

—) . . . . . . 522, 162-163
taalgeleerden met en zonder oor

150, 151
taalkunde (V. Henry, Tegenstrijdigheden in de —), door Hes -

seling en S. de Grave . . . 352
taalparticularisme ('t Westvlaam-

se —) . . . . . . . . . 160
taalvergelijking (gevaren bij —) 414
taalvorm (eigen —) en echte stijl
in de Middeleeuwen . . . . 417
taalwet . . . . . . . . . 108
taalwetenschap (Behaghel over 't
klassicisme al dwaallicht in —) 414
taalwetenschap (metode van —) :

Auch in der Sprachgeschichte
muss alles vorstellbar sein:
„terminus" en „bild" :
106, 107, 108, 109
taalwetenschap (metode van —):
wat eenmaal gebeurde, gebeurt
daarom niet noch . . . 108-109
taalwetenschap en psychologie 162-163
taalwetenschappelike (inrichting

v. —) werken . . . . 107-108
taalwetenschappelike fraseologie. 106
taeyaerd . . . . . . . . . 240
tempora (de indogerm. —) en de
germaanse . . . . . . . 552
ten: voor vrouwelike woorden:
niet = te den . . . . . . 125
terminologie (onjuiste phonetiese
—) door 't uitgaan van 't teken . . . . . . . . 152, 153
tekstkritiek (Franck over de Nederlandse —) . . . . . . 50
te saam: mét s . . . . . . 128
tijden (over de —) v. 't werkwoord 396
tijdsbepaling (manier van —) bij
Staring . . . . . . . . 124
transaksie . . . . . . . . 125
treffen: etymol. gebruik bij Staring . . . . . . . . . 127
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trots (ten —): etymol. gebruik bij
Staring . . . . . . . . 118
tuige — getuige . . . . . . 130
tuigen = getuigen . . . . . 130
Uitboezeroen . . . . . . . 128
U itlandsch . . . . . . . . 114
Uitzuigen — oplichten ? . 240, 246
umlaut in 't Nederlands . . . 508
umlaut (de —) in Saksies en
Frankies . . . . . . . . 105
umlaut in 't Roermonds . . . 108
umlaut („corrigierter —") in 't
Roermonds en Keuls. . 108, 509
Varen . . . . . . . . . . 124
verbuiging (adverbiale n uit zwakke —) ontstaan . . . . . 125
verbuiging: ten vijfde maal: bij
dichters . . . . . . 119
onderscheid v. consonant- en vocaalstammen in 't
Roermonds . . . . . . . 108
verbum: de Tijden oorspr. geen
Tijden . . . . . . 552
de Tijden karakteriseren
eigenlik de aard v. de
handeling . . . . . 552
onze Tempus-leer door
't klassicisme een verkeerdheid . . . . . 552
de Vde klasse, gieten en
zuipen . . . . . . 418
3de pers. plur. „-en" voor
„ -ent” door assimilasie? 419
zwakke vormen als leefde, vraechde: hoe te
verklaren ? . . . 464-465
verdedigen . . . . . . . . 125
verdelwen . . . . . . . . 470
viertig, viertien, naast veertig,

etc.. . . . . . . . . . 473
vilt — gierigaard. . . . 239-240
Vlaams (oorsprong van
't Vlaamse —) . . . . 542-543
Vlaams (hoe in België gedacht
wordt over Hollands en —) . 160

Vlaamse ('t West—) taalparticu-

larisme . . . . . . . . 160
vleesch en vlees, tweeërlei stam 466
vliegen (z'n bakkes zal —) vangen 242
volksetymologie (over —) . 381-386
volksetymologie: grintwegtijd 382, 383
gloria . . . . 128
kaarsenlade (carlado) . . . . . . . . . 383
voogd (samenstellingen met —) 125
voordeel . . . . . . . . . 297
voordeel (op —) . . . . . . 297
voorkomend, bij Staring . . . 127
voorzetsel achter 't woord . . . 124
voorzetsels: regeren niet . . . 414
vreemde (de —) woorden in ons
taalgevoel . . . . . . . 543
Wachten (te —) staan: etymol.
gebruikt door Staring . . . 127
waereld . . . . . . . . . 117
wakker: etymol. gebr. bij Staring 127
want: uitzuiger? . . . . . . 240
wauwelkousen: in de tekst . . 476
wed en wad . . . . . . . 122
weiden . . . . . . . . . 133
weiden: etymol. gebr. bij Staring 127
wellen — golven . . . . . . 122
werkwoord (over de Tijden van
't—) . . . . . . . . . 396
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vorm . . . . . . 168
psychologiese analyse
v. de diehterziel 169, 175, 176
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metodologie v. de Litteratuurwetenschap: esthetiese analyse
van de uiting . . . . . 169
„ „ : de gave van onderzoek 170
metode v. Litteratuurgeschiedenis:
kan die het stellen zonder Psychologie, Folklore en Kunstgeschiedeni s ? . . . . . . . 146
metode van Litteratuurgeschiedenis: criterium bij vers datering de techniek?
65-83, 85
id. id.: eigenaardig rezultaat van
verkeerde letterkundige metode . . 65-66
metode (onze Letterkundige —)
misleid en de resultaten bedorven door klassicisties stijlbegrip. . . . . . . 65-83, 82
metode (de Natuurwetenschappelike —) alleen is goede propaedeuse . . . . . . . 66, 519
metodiek (de bijzondere —) berust op de aanschouwing . . 23
metodiek van nieuw Taal- en
Letterkunde - onderwijs 15, 20, 2630, 233-238
metodiese fout bij 't zoeken naar
bewijsplaatsen in litterair onderzoek. . . . . . . . . . 140
middeleeuwse cultus: Analecta

hymnica . . . . . . . , 159
middeleeuwse kunst . . . . . 158
middeleeuwse levens- en wereld -

beschouwiug . . . . 185-196
(zie ook i. v. Maerlant's Alexander)
middeleeuwse natuurbeschouwing 265,

266, 263-264
middeleeuwse natuurbeschouwing
duurt voort in de XVIIae eeuwse
Litteratuur . 266-267, 267-272
middeleeuwse natuurwetenschap, 258,

264-265, 266-267, 267—'271
middeleeuwse (een eigenaardigheid
van —) schrijvers . . . . . 341

middeleeuwse schrijfkunst: Denk

-inälerd
Schreibkunst . . . 556
middeleeuwse novellenstof 284-285
middeleeuwen : History of the art

of war . . . . . . . . . 352
middeleeuwen (Jeruzalem en Rome

in de —) . . . . . 363-364
middelnederlands: schriften zur
Limburg. sprache u. Litteratur:
49-52, 105-109, 135-138, 337341, 387-392, 415-421, 463475, 503-515
id.: id.: wat er over is. . 45-50
n n hei Limburgs . . . . 51
er is een Limb. schrijf taal . . . . 51-52
Simons: het hedendaagse Limbnrgs 105109
Leviticus: de St. Servaeslegende 135-138, 337338
Hettema, een glossarium
387-392, 338-341
„ betekenisv. 'tglossarium 339
n n de oudere elementen
daarin . . . . . 339
de orthografiese eigenaardigheid . 339-341
de vervaardiger en de
spelling. . . 340-341
kritiek; waar 't van getuigt . . . . 387-392
Kern J. H., Limb. Ser moenen 415-421, 463475
afkomst en tijd, karakter, genre. . 415-416
Kern's Limburgse grammatica . . . . . 417
eigenaardigheden v. d.
taal . . . . . . 417
invloed van 't Mnl. . 417
. . plaats . . . . . . 466
n
schrijvers? . . . . . 468
„
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middelnederlands: schriften zur
Limburg sprache u. Litteratur:
taal v. d. bewerker. 468
id.: id.: emendasie. . . 468-471
Bergsma, De levens van
Jezus . . . . . 503
grammaticale karakteristiek v. 't MiddelE.
Limb. door Franck
(zie i. v. Middeln.
over Taalkunde) 503515
middelnederlands: Reinaert 2935? 473
id.: Reinaert: wahr Hulsterloo ?Wilhelmus Clericus van
Hulsterloo . . . . . 552
P. v. Iersele dichter van
Wisen raet v. Vrouwen? 285
van Even, onbekend Vlaams
dichter, XVde eeuw . . 205
v. Hamel, Guillaume d'
Orange . . . . . . 112
middelnederlandse (achterlikheid
v. de —) studie . . . . . 474
moderne (tiepiese —) Romans en
Novellen . . . . 310, 315, 317
moedertaal (de —) moet een centrum van onderwijs zijn, ook
op 't Gymnasium . . . 516-520.
moedertaal (wat ze op de scholen
als —) geven . . . . 33-34
moedertaalonderwijs (betekenis

van 't —)

. . . . . . . 14

moedertaalonderwijs (uit de praktijk van 't nieuwe —) . . 15-20
id. id.: spreekoefening . . 15-18
,, ,, : het schrijven . . .18-20
moraal en poëzie . . . . 171-173

Müller, Skandinaviese Archaeologie . . . . . . . . . 427
muziek en poëzie . . . . . . 285
mythologie (Christelike uitleg van
heidense —) . . . . 353-354
Nachtegaal (de —) in de Minnepoëzie . . . . . . . . . 116
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natuurbeschouwing (de Christelike

—) 261-262, 263-264, 265266, 271, 272
Nederland op nieuwe banen . . 408
Nederland, het Uitverkoren Volk
v. God, bij Da Costa. . 547-551
Niederländischen (Te Winkel,
Geschichte der —) Sprache . 351
Niederländische (Einfluss der deutschen Literatur auf die —)
Sprache, van Dr. Melle) . . 352
Nieuwe Gids (de —) en het algemene schrijven . . . . . . 538
Nieuwe Gids en de Epiek
312-317
Nieuwe Gidsbeweging: Gorter en
Verwey . . . . . . . . 159
Nieuwe Gidsbeweging (Aug. van
Groeningen en de —) . 305-317
Nieuwe Litteratuur (prof. Te Winkel en de —)
535
. .
Noordse Mythologie en ritueel
niet — Germaanse . . . . 421
Olief ant (de —) als Christelik
Simbool . . . . . . . . 263
olm en wijngaard als zinnebeeld 271
Onderwijs (wat moet —)? . . . 61
Onderwijs: geen weten, maar te
worden sterk, zelf standig mens . . 344
id. id.: onze jongens hebben, dóór
ons, geen gevoel voor
echt en onecht . . . 347
„ „ : uniformering is de dood
daarin . . . 22-26, 66
„ „ : moet uitgaan v. het feit, en
het feit is individueel 22
Onderwijs (in fijnheid steeds voort
waarnemen, het artis--schrijden
tieke beginsel van alle —) . . 346
Onderwijs (het examen- dressuur —)
in Frankrijk en Duitsland)

331-333
Onderwijs (kritiek van ons exam:
dressuur) . . . . . 331-335
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Onderwijs dat mensen voor het
verleden vormt en niet voor het
heden: de school moet midden
333-334
in het leven staan
334, 335
Onderwijs en Sport
Onderwijs: de Trompschool van
Kleefstra te Hilversum,
als die te Abbotsholme:
richting waarin te gaan 335
Onderwijs (Organisasie van ons
.

.

.

.

--)?

516-520
id. id: klassieke talen de ware
propaedeuse? . . . . 516
„ „ : de moedertaal de ware
. . . . 517
propadeuse
„ „ : een taalonderwijzer moet
verstand hebben v. taal. 518
leren
zelf horen, zelf zien,
»:
zelf doen . . . . . 518
: neem de taalfeiten als
leerstof: nl. de feiten . 519
„ »: elke studie goed, mits van
feiten uit, d.• i. van het
individu, en metodies . 519
natuurstudie en moeder
-ta lstudie . . . 518-519
»: Engelse paedagogie . . 520
onderwijs (de moedertaal moet een
centrum van —) zijn, ook
op 't Gymnasium. . 516-520
(de gehele natuur oni
ons moet een centrum v. —)
zijn, ook op 't Gymn. 518-519
onderwijs in poëzie? . . . 342-347
onderwijs (over —) dat leidt tot
Poëziegenot . . . . . 209 —238
onderwijs, (hoe, in —) te leiden
een jongen waar 'n artist in zit 237
onderwijs (Theorie van --) in
„schrijven" en „stellen" . . . 346
onderwijs en onderwijzers-positie,
totaal, beter in Duitsland en
Zwitserland dan hier . . . . 348
onderwijsmetode en handboek
299--300
„

onderwijsmetodiek (iedeaal van de
tegenwoordige —) . . . . . 23
Onze Kinderen, d. W. v. d. Heide 59--60
ooren (van lui die hun —) met
was stoppen . . . . . . . 238
oorspronkelikheid, Paedagogie en
Echte Kunst: verband . . . 202
opstelmakers . . . . . . . 213
originaliteit (moderne —) . . . 104
oudnederlandse Psalmen (de —)
„Nederlands" ? . . . . . . 50
oxymoron . . . . . . . . 131
„Paedagogie" (kern van de —):
lust aan krachts- oefening, bewustheid van kracht, zelfvertrouwen, zelf - zekerheid, fierheid
(„ik kan niet liegen ") . 235-238
paedagogie: geen „idealisme"naar
realisme en geloof in de menselike natuur . . . . . . 238
„paedagogie" (de ware —) gaat
op een en dezelfde weg als de
ware kunst . . . . . . . 202
paedagogiese betekenis van de
nieuwe kunst . . . . . . 454
Paedagogie: eer tegen sprekers vormen dan jabroers . . . . . 238
paedagogie (Engelse of Duitse) ? 520
palm en dadel als zinnebeeld . 271
parodie (de waarde van de —)
voor 't letterkundig onderwijs
van heden . . . . . . . 245
parodiën op valse poëzie . 226-233
patrijs (de —) als Christ. Simbool 263
Paul, Bedeuting des Deutschen
Philologie für das Leben der
Gegenwart . . . . . 301-302
pelikaan (de —) als Symbool . 263
personificasie . . . . . . . 179
Peter v. Iersele, dichter van Wisen
Raet v. Vrouwen? . . . . 285
Philologen- Congres (Handelingen
v. 't Eerste Nederl.) . . . . 555
phonetiese, Archaeïstiese en dialectiese vormen bij dichters 119,117,116
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xxix

physiologussen (de middeleeuwse -) 264 Realistiese lectuur de ware jongenslectuur . . . . . . . 238
piëtisme en mysticisme in Neder land, 2de h. XVIIde eeuw 406-407 realistiese roman (Kloos over de—) 393
rederijkers (de —) over Jac. Duym 347
planten (kracht van allerlei --)
270
Reinaerde (van den Vos —) 551-552
in de middeleeuwen . . . .
w'a r Hulsterloo? 551-552
460-461
het
is
.
.
.
poëzie: wat
Wilhelmus Clericus v.
poëzie. (de ouwerwetse —) . 460-461
Hulsterloe . . . . . . . 552
poëzie op school? een probl. 344, 347
Reitz, Zestig uitgezogte Afrikaanse
poëzie (allerlei soorten van —)
gedigte. . . . . . . . . 53
geparodieerd . . . . 226-233
poëzie - illustreren . . . . . . 378 reminiscensen bij musici en dichters 134
reminiscensen-jagerij van impo„poëtiese gerechtigheid" (de theorie
tente litteratoren . . . . . 134
1.72-173,
en de kunst van de —)
454-455 renaissance (een nieuwe —) na
een nieuwe scholastiek . . . 433
poëtiese (Eerste uiting van —)
rijm: Lundström, Zur geschichte
stemming, en als reminicensie
des Reims in klassischer zeit . 424
435-436
poëtiseren (eis van alle —) . . 234 rijmeigenaardigheden bij Veldeke 466
rijmwoordenboeken . . . . . 212
Pol de Mont en De Cock, Dit
Robinson und Robinsonaden, door
zijn Vlaamsche vertelsels (wonUllrich . . . . . . . . . 352
dersprookjes?) . . . . 553-554
(Albert —) . . . . 111
Rodenbach
Pol de Mont, Modernités . . . 154
Roemer Visscher omtrent Rythma 34
Poll, Over de Tooneelspelen v.
Jacob Duym . . . . . . 347 roman (de Griekse —) . . 92, 93
roman (de Historiese —) als kunst
Potgieter over klassicisme en zelf te beoordelen . . . . . . 336
ontwikkeling . . . . . 249
over Poot . . . . . 249 romantiek (de Franse —) v. 1830
„
en haar tendensen. . . . . 316
prakties voorbeeld van Nieuwromantisme
tegenover klassicisme 225
16-17
Moedertaalonderwijs . . .
Rome en • de christelike typiek . 278
professoraal begrip van 't geen er
Romein en Germaanl. . . . . 520
omgaat in taal en letteren 529-537
Roosdorp, Kinderen . . . 349, 155
propaedeuse (whhrop komt 't aan
in wetenschappelike —)? 518-519 Rozemond . . . . . . . . 120
Runen (over de —) : . . 421-422
prosa (Norden, Die antike kunstid.: niet oorspr. sacraal . . . 421
--) bis in die Zeit der Renaissance 159
geen tovertekens, maar kenpsalterium uit de XIIIde eeuw . 158
teken . . . . . . . 422
Uni
psychologie (de —) aan de
145
Gestrafte vrijgeest: Don
Rijndorps
.
.
.
versiteit verwaarloosd
Juan . . . . . . . . . 412
psychologie en litteratuurwetenschap .. . . . . . . 161-182 rythme (onklassieke, oud -Hollandse iedeeën omtrent —) . . 34
psychologie (de grote vraag in
de —) . . . . . . . . . 479 rythmen (ontstaan van —) . . 424
Schildpad (de —) als zinnebeeld 272
purisme (Oorsprong van
't Vlaamse —) . . . . 542-543 school en schooltoezicht (onthouding van —) . . . . . 21 -23
purper: de vorstelike kleur . . 133

xxx
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schoolboekjes (Nieuwe —) . . 398
schoollectuur H. B. S. en gym-

nasium. . . 342-347
id. id.: onze bloemlezingen . . 342
Tocht v. Heemskerk? . 343
i. d. IId& klasse? 343
:
Staring
n n
„ „ : Camera in de derde? . 343
„ „ : v. Hall en Pol de Mont 343
schrijftaal ('n —) tegenover de
taal die Lebensäusserung is? . 530-531
(Norm van —) bij de
„meest gevierde"
schrijvers? . 531-533

(Norm van —) in do
middeleeuwen en de
XVIIae eeuw . . 532
schrijftaal (een algemene —) in
't Fries ? . . . . . . 536-537
schrijven (het echte —) en het
slechte schrijven. . 346
(theorie v. het echte —) 346
(van onze jongens is
niet te vergen dat
ze goed —) . . . 346
(goed —) doen alleen
mensen die op de weg
van zich zelf zijn . 346
„ uit een slecht onderwijssysteem, als 't onze,
komt niet dan slecht -)
voort. . . . . . 346
„ ('t gewone —) en de
woordkunst zijn uit
één en 't zelfde be-

ginsel . . . . . 346
in spreken essentieel 't
zelfde. . . . 346, 342
schrijven (In welke zin moet men
de jongens leren —)?
235-238
(Recept voor 't leren —):
wek lust tot waar
voor pre--nem
ciese zegging . . . 238

schrijven (Hoe leert men ver -

der —) . . . 18-20
de kritiek op 't —) van
de jongen, moet voorzichtig zijn. . . . . 346
(de meester moet zelf
ook kunnen —) ! . 346
„
Kloos over wat —) is 538
schrijven, oorspr. iets als van toveren . . . . . . . . . 421
schrijver (wat is een gevierde —)?
533-534
sintjanskruit . . . . . . . 270
Sljucht en Rjucht . . . . . 524
smaak (de goeie —) altijd iets
persoonliks . . . . . . 13-14
Souterliedekens (de —), niet
facsimiles: door Scheurleer. . 205
Spaniens anteil an der deutschen
Litterat. des XVIten u. XVIIten
Jahrhts. . . . . . . . . 352
Spelling (de —) beweging en de
School . . . . . . 21-34
id. id.: het Iedaal v. d. tegenw.
onderwijs -metodiek: spreek
niet van en over feiten, maar
laat het feit zelf spreken 21-26
hoe onze spelling en deze
metodiek elkaar onmogelik
maken . . . . . .27--29
ook in 't spellen: van 't
biezonder-plaatselike uit tot
het algemene nasieonale 29-30
spellingvereenvoudiging
een eerste eis van goed
onderwijs . . . . .30-32

de onwetenschappelikheid v. onze spelling . 32-34
Spiegels zedeleer . . . . 482-483
Spiegel als opvoeder. . . 483-484
Spiegel en Hooft . . . . 482-484
Spieghel der Salicheit v. Elekerlyc, uitgeg. door De Raaf: Logeman: blijft sub judice 139-144
spreekonderwijs: Veldkamp . . 351
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spreekonderwijs: Mary Ypes-Speet 351
A. Kuypers . . 480
: Eldar . . . . 149
Spreektaal (de —) en 't moeder
onderwijs
. . . . 15-20
-tal
Spreken (Schrijven en —) essentieel 't zelfde . . . . . . 346
Sproke (de —) Wise raet van
Vrouwen . . . . . . 279-285
id. id.: oorspr. en verwantschap 285
Sprookjes (Vlaamse) . . 553-554
Stamperius-biblioth., Jaarg. XI . 252
Staring's Ivo verklaard. . 113-134
Stenen (kracht v. allerlei —) in
de middeleeuwen . . . . . 269
Stern, Psychologie der Veränderungs-auffassing . . . . . 479
„Stijl" (Academische raad om de—)
te „verbeteren" . . . . . . 213
stijl (Betz, J. H., over —) . . 208
„Stijl" (belezenheid te pas brengen
in zin —) ? . . . . . . . 541
Stijl is het teerste wat er is:
blijf af ! . . . . . . . . 237
Stijlbederven ('t klassieke —) :
tropen en fiegurenleer . 177-178
Stijlbegrip (wat v. 't oude klassicistiese —) i. d. plaats moet komen 346
Stijlboekjes (de —) voor L. 0.,
M. 0. en H. 0. alles uit het
in i i tasie-principe . . . . . . 215
Stijl hebben ('t oude iedee van —)
209-235
,,
nieuwe
iedee
van
—)
('t
n
Stijlleer (Servaes de Bruin, Beknopte —) . . . . . . . 431
Stijlregels (zijn er —) ? : Ruskin 249
Stilisterij (Valse —), „techniek,"
is een zaak v. roetiene, geen
zaak van kunst . . 82, 77-78
Symbolen en natuursymboliek
(Christelijke —) 261--262, 263, 266
267, 271, 272
symboliek (Christelike natuur —)
261-262, 263, 266, 267, 271, 272

xxxi

symbolisme (het bedachte en het
spontane - geborene —) . . . 341
symbolistiese (de ware —) kunst
is realisties-impressionisties . . 341
Synecdoche . . . . . . . . 180
Taal (de —) v. 't volk is de voorwaarde en de niogelikheid, en
de vervulling, v. de kunst en
wijsheid v. d. toekomst . . . 203
taal (mooiheid van —) = mooiheid van ziel . . . . . . 346
taal = een ingespannen wagentje
(„voertuig der gedachten")? . 203
taal (de oude —) gaat voorbij met
de oude wereld. . . . . . 433
taal (de —) v. d. Camera Obscura 531
taal (de —) als reëele aanschouwingstof in 't onderwijs . . 26, 27
taal (kinder- schoolboeken met
goede —) : Ligthart en Scheepstra: v. d. Heide . . . . . 398
Taal en Letteren ('t begrip van
schrijven in —) en 't begrip van
kunst in de Nieuwe Gids . . 346
taalbeginselen (de ouderwetse —)
falend in de Litteraire critiek
v. Van Hall en Van Nouhuys
326-329
taalboekjes voor de Lagere School
299-300
taaldocérende (onze —) mensen 347
taalgevoel (ons —) door klassicisme bedorven . . . . . . 517
taalkunde (tegenstrijdigheden in
de —) v. V. Henry . . . . 534
taalonderwijs en mathesis moeten
in éne richting werken 519
(het —) en het leven 302
in een goed —) hervormt heel het onderwijs . . . . .235-238
(ons —) is quasi-wijsgerige goed-praterij van
onwetenschappelike
dwaasheid . . . .32-34

xxxii
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Taalonderwijs (het.—) in de dagen

van Olim .... en nu: Satire v.
den Hollander . . . . . . 201
taalonderwijs (Gunning's inzicht
in —) en taal . . . . 516-518
taalschepping in de nieuwe Litteratuur . . . . . . . 325-329
taalwaardéring v. kunstenaar en
37-38
geleerde . . . . . .
talen ('t onvervreemdbaar charisma
der oude _)t . . . . . . 518
te Winkel, Gesch. der Nieder
Sprache . .. . . . . 531
-länd.
te Winkel (Schepers contra —) 523-537
Professoraal bewijs van
't geen er omgaat 523-531
n : ,, Schrijftaal en de taal
v. d. Camera . 530-531
n Norm. v. d. Schrijftaal
bij de „gevierde" schrijvers?
533-534
norm?
.:
was
er
vroeger
een
n
532-533
»:
tegenwoordige
gede
n
vierde schrijvers .....
norm? . . . . 534-535
n n : wat is norm nu? . . . 536
te Winkel's mening omtrent de
Friese schrijftaal . . . 536-537
techniek en uitingskracht zijn twee 82
tekstemendasie: Ferguut 10; Esmoreit 198 . . . . . . . 348
tekstkritiek (Franck over de Nederlandse —) . . . . . . 50
tekstuitgeven (twee metodes van
Franck conmiddelnederl.
tra Buitenrust Hettema . 471-475
id. id.: Lat. en Griek. genormaliseerde teksten voorbeeld voor de germanisten?. . 472, 473, 474
n n : Bernays en Rödiger
over — . . . 374, 375
n Fr. verliest uit het oog
't punt in geschil . . 473
—):

id. id.: moeten umgeschrieben
teksten weer hèrumgeschrieben ? . . . 474
klassicistiese en natnurn n
wetensch. methode in
tekstuitgaven . . . 475
tekstverklaring van Starings Ivo
113-134
ten Brink, Brechtje Spieghels;
Geheimzinnige machten . 377, 204
tendens in Litteratuur . . 173-174
ter Haars Abd-el- kader: hoe 't
ontstond . . . . . . . . 216
theorieboeken van kunst . . . 211
tijds (teken des —): begin van
't einde: de klassici hervormen
ons onderwijs wederons . 516-520
Thijssen als kriticus 306-307, 309
Tine van Berken, Confetti . . 204
toekomst (in ons heden een
nieuwe —) . . . . . . . 408
Tollens en Siegenbeek . . . . 336
Tollens populariteit . . . . . 336
toneel (het —) in de XVIIde
eeuw en de kerk. . . 404-406
toneelspel (een —) voor kinderen
in echte taal, van Jan Ligthart 203
tortelduif (de —) op de dorre rank
144, 267, 271
triakel (een —) . . . . . 268
Trismegist . . . . . . 355, 277
Troelstra en de Friese Litteratuur . . . . . . . 524, 525
trope en fieguur: de oude „leer"
daarvan onbruikbaar 117-178
181-182
id.: kritiek en vervanging daarvan
179-182
tropen en figuren: stijl hebben:
209-210, 213, 216, 220, 225, 233
Truida Kok, Aquarellen . . . 477
typiek (Bijbel—) . . . . . . 27 5
(Zie i. v. allegoriseren.)
Uit te geven (hoe nieuwere schrijvers —) . . . . . . .35--37
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Unger een slecht uitgever. . . 34
universitair (curieuse inrichting v.
ons —) onderwijs . . . . . 523
universiteit (aan de —) verwaarloosde wetenschappen . 145-146
universiteiten: onze studenten niet
behoorlik ,,gebildet" . . . . 146
Urquell (der —) . . . . 525, 349
Vals vernuft . . . . . 383-384
Van Ankum, Van ouden Datum 154
Van Deysel en de Epiek . 313-314
Van Deysel en de Goncourts
313-314, 317
Van Deysel en Zola .
. . 314
Van Groeningen en de Epiek 305-330
id. id.: zijn posiesie tussen de mannen van '80: geen zich zèlf
alleen genietend individualist, maar een man van
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NOG EEN EN ANDER OVER VONDEL
VAN

J. A. F. L. VAN HEECKEREN.

Het in een vorigen jaargang van dit Tijdschrift opgenomen stuk van Van
Heeckeren over den lierzang van Vondel bij het jaargetijde van Olderbarneveld's dood, heeft bij mij het denkbeeld doen ontstaan bijeen te verzamelen
en aan mijne lezers mede te deelen, wat door mijn vriend, voor zoover mij
bekend, over Vondel geschreven is. Hoewel ik daarbij verplicht zal zijn -even als ik tot nu in mijn vroegere bijdragen deed — mij, door de strekking
van dit Tijdschrift, te beperken tot fragmentarische mededeeling van het
onder mij berustende, is de voorraad groot genoeg om aan v. H. hier nog
eens het woord over Vondel te geven. Zelfs meen ik, ook na het jongste
werk van professor G. Kalff, die onder den titel van Vondel's leven zich
voorstelde een volledige schets te geven van de persoonlijkheid van onzen
grooten dichter, daarmede geen overbodig werk te doen, daar zeker nog wel
deze of gene bizonderheid zal kunnen strekken ter aanvulling van diens
geschrift. Ik wil dan in de eerste plaats mededeelen, wat ik in eene studie,
geschreven in 1878, vind over de allegorische beteekenis, of liever, de tendenz
van den Lucifer. Professor Kalff verwerpt in de noot op bladz. 56 van
zijn werk, evenzeer als Van Heeckeren, de onderstellingen van Jonckbloedt
en Van Lennep, met aanhaling van hetgeen hieromtrent door Cramer gezegd
is in zijne uitgaaf van den Lucifer. De gronden, waarop Van Heeckeren
zijne meening geeft en de wijze, waarop hij die meening uiteenzet, schijnen
mij nog der kennisneming overwaard, te meer nu in de Nieuwe Gids van dit
jaar door H. J. Boeken het denkbeeld van Jonckbloedt en Van Lennep
opnieuw wordt aangenomen.
Zwolle, Dec. 1897.
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I.
DE TENDENZ VAN DEN LUCIFER.

Al is het niet weerzin, ik moet hier eene dwaling bestrijden, die gedurende
de laatste 25 jaren telkens in onze letterkundige wereld veld heeft gewonnen.
Het is voorwaar meer uit plichtgevoel dan uit lust tot kampen, dat ik hier
ter sprake breng de door twee gevierde letterkundigen, de heeren Van Lennep
en Jonckbloedt geopperde en gedeeltelijk ook door den heer Beets beaamde
bewering, dat het treurspel eene allegorische voorstelling van onzen opstand
tegen Spanje zoude zijn. In den treurigen hoofdpersoon van het stuk zou
men een wel is waar mislukt, toch daarom niet minder door den (lichter
beproefd afbeeldsel van den grooten Zwijger moeten erkennen, terwijl de
dichter, uit omzichtigheid en vrees voor strafvervolgingen, de gelijkenissen
in den Lucijer opzettelijk wat minder sprekend zou hebben gemaakt, dan
in den Palamedes. Was iemand uit Vondel's (lagen met die stelling voor
den (lag gekomen, zeker zoude zij door bijna iedereen op gelijke lijn gesteld
zijn met de eene of andere, toen zooveel sensatie nakende bewering van
pater Harduins, b. v. slat Virgilius' 1Eneas niets anders zoude zijn dan
het, werk van een monnik en eene zinnebeeldige voorstelling van Paulus'
reis naar Rome. Ondertusschen klinken de bewijsgronden, die onze letterkundigen voor hunne stoute gissing hebben aangevoerd, heel aardig, en
waren zij wel geschikt om bij het publiek spoedig bijval te vinden, vooral
in een tijd, toen men zich nog weinig over de tijdsorde van Vondel's
gedichten bekreunde. Vondel's Lucifer geeft voor, (lat hij onder God voor
het heilig recht en de handvesten der engelen strijdt. Is hij nu hierin niet
het evenbeeld (les prinsen van Oranje, die ook in den aanvang des opstands
den schijn aannam, als streed hij uit eerbiedige gehoorzaamheid aan den
koning, tot handhaving der privilegiën, niet tegen den monarch, maar alleen
tegen zijn heerschzuchtigen bevelhebber? De oproerige engelen zweren trouw
aan God en zijn stedehouder Luedfer; in cle eerste jaren van den opstand
zweren bevelhebbers en beambten in één adem een eed van trouw aan den
koning en aan den prins, zijn stadhouder. Bitter is de klacht der Luciferisten
over de gunst, die den mensch, die uit het slijk gekropen made, ten deel
viel, maar in die klachten zijn zij voorgangers en beelden der Nederlanders
van de 1Gde eeuw, ontevredenen als zij waren over de verheffing van een
uit niet opgekomen vreemdeling, den kardinaal van Granvelle, tot eersten
raadsman van de kroon. Zijn de leeuw en de draak, gespannen voor Lucifers
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wagen, niet de eigenaardige zinnebeelden van Holland en Zeeland, de
gewesten, welke altijd als twee gehoorzame trekdieren in het gareel van
den eerzuchtigen prins draafden? De door Vondel met zoo veel nauw
beschreven rangorden der engelen en aartsengelen mogen dan al-keurighd
ontleend zijn aan de reeds genoemde Hierarchia Gelestia, zij stemmen toch
op zulk eene treffende wijze overeen met de rangorden der Hollandsche
overheden en Staten, dat zij luide getuigen van eene staatkundige bedoeling.
Wanneer onze dichter zijne engelen laat zingen:
„Hemel, aarde, zee en strand
Zullen staan in lichten brand;
Staatszucht, eens door triomfeeren
Als gewettigd, zal verwoed
God en alle macht braveeren:
Staatzucht kent noch God, noch bloed."
dan is het immers zoo helder als het licht, dat de dichter in de laatste regels
de door een gelukkigen uitslag bekroonde, maar daarom niet minder hemel
prinsen wil hekelen, en dat hij in de eerste-tergndsazuch
regels ons eene schildering geeft van den burgeroorlog, zooals die in 1572
op de kusten van Holland en Zeeland werd gevoerd. De zee en het strand
stonden toen werkelijk in brand; zij waren de getuigen van den gruwzamen
kamp tusschen de aanhangers des konings en de volgelingen van den ver
stelling, met zooveel vernuft voorgedragen,-derfnglsopta.Ee
moest bijval vinden. Werkelijk heeft zij, zoo zij al over het treurspel geen
blijvend licht heeft uitgestort, het eene nieuwe aantrekkelijkheid gegeven.
De politieke tendenz, dien men den Lucifer toedichtte, deed hem lezen door
personen, voor wie hij anders wel altijd een gesloten boek zoude zijn gebleven.
Wie zou er zich in onzen tijd moeite toe gegeven hebben een treurspel
te bestudeeren, dat niets anders was dan eene theologische phantasie van

een Roomechen dichter uit de zeventiende eeuw? Ook de beide uitvinders
der politieke allegorie hadden nooit eene bijzondere voorliefde voor de
theologie. Staatkundige zinspelingen in Vondel's stukken, ja, die konden
zij begrijpen, maar voor het godsdienstige mysterie, waarop de dichter in zijn
treurspel doelde, daarvoor hadden zij te weinig oog. Intusschen is het
vreemd, dat zij zich zelvert niet eens hebben afgevraagd, of het geboortejaar
des treurspels hunne stelling niet logenstrafte. Hadden zij op dat jaar meer
hunne aandacht gevestigd, onze letterkunde ware eene geestige verdichting
armer geweest; maar ook onzer jongelingschap, die zoo gaarne zweert bij het
gezag harer meesters, als deze nieuwigheden prediken, ware menige scheeve
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voorstelling van onzen hoofddichter bespaard. De Lucifer kwam uit in
1654, dus 86 jaren na het begin van den opstand en 6 jaren na den vrede,
die een einde aan dien oorlog maakte. 't Zouden dus a1 zeer oude koeien
zijn geweest, die Vondel uit de sloot haalde, zoo hij op dat tijdstip een(,
voor goed gevestigde orde van zaken, waarmede, wat den regeeringsvorm betreft, al zijne geloofsgenooten vrede hadden gekregen, had willen bestrijden.
Bij den vrede van Munster had de koning van Spanje al zijne souvereine
rechten op de Vereenigde Provinciën aan de Staten afgestaan en overgedragen. Volgens de toen heerschende beginsels van het volkenrecht, had de
gesloten vrede alle mogelijke onwettigheid van den oorlog gedekt; want wie
lust heeft, kan bij Grotius en Puffendorf de leer zien ontwikkeld, dat ieder
oorlog, na het tot stand komen van den vrede, geacht moet worden te zijn
aangegaan om geldige redenen. Er bestonden dus voor Vondel, die in alle
andere zaken zoo deemoedig het hoofd boog voor de uitspraken van de
mannen der wetenschap, geene bijzondere oorzaken om in dit geval daartegen
in verzet te komen. Wel is waar had de Paus geprotesteerd tegen sommige
bepalingen van den vrede van Westphalen, maar dit protest gold alleen
Duitschland. Vondel had niet al wat Katholiek was, zich van harte ver
een vrede, (lie den belijders van het oude geloof uitzicht op meer-heugdin
verdraagzaamheid gaf. In de Staten van Holland, in den magistraat van
Amsterdam erkende hij zijne wettige, van God verordende overheid. Als
oproerig verzet zou hij elke poging tot ondermijning van dat gezag hebben
veroordeeld. De afval van Spanje had het leven geschonken aan een ge
welks welzijn hem altijd na aan het hart had gelegen; welks-gemnbst,
rampen hij altijd had betreurd; welks overwinningen hij altijd had bezongen.
En de opkomst van dit gemeenebest zoude hij vergeleken hebben met den
opstand der duivelen tegen God? Zijn overgang tot de R. K. kerk moge
zijne staatkundige gevoelens eenigszins hebben gewijzigd, maar had zijne
vurige liefde voor het vaderland geenszins verkoeld. Brandt getuigt dit uit
maar ook zonder die getuigenis zouden wij het uit zijne-drukelijvanhm;
gedichten kunnen weten. Want ook na zijn overgang tot de R. K. kerk
had hij een triomflied over voor elke overwinning, ter zee of te land door
Nederland behaald. Als het vaderland zegevierde, scheen het hem onverschillig of het een roomschen of eens onroomschen vijand gold. Vreugdetonen
stegen uit zijn lier, zoowel toen in den laten avond van zijn leven de bisschop van Munster het beleg van Groningen had moeten opbreken of de
vloten van de Pausgezinde Stuart's werden geslagen, als toen vroeger overwinningen waren behaald in de oorlogen tegen den puriteinschen Cromwell
en den Lutherschen koning van Zweden. Ook na zijn overgang tot de
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roomsche kerk bleef hij in Willem I den grondlegger van onzen Staat, den
handhaver der gewetensvrijheid en den kampioen voor de algemeene ver
tegen de vervolgzucht der predikanten vereeren. Het gebeente-dragzmhei
van den grondlegger onzer vrijheid lag meer dan 70 jaren in rust. In eene
ridderlijke natuur als die van Vondel . kon het niet opkomen (lat gebeente
met slijk en steenen in het graf na te gooien.
En op wie zouden die steenen eigenlijk zijn neergekomen? Op het hoofd
van een vierjarig weesje, het altijd nog in diepen rouw gehulde prinsje. Met
den gehaten en verfoeiden Cromwell zoude Vondel hebben samengespannen
om een afstammeling der Stuarts, die door eene laaghartige staatkunde reeds
was beroofd van elk uitzicht op zijne voorvaderlijke waardigheden, nog meer
te benadeelen! Zoo Willem I het Nederlandsche volk werkelijk verleid had
tot een verzet, hetwelk het waardig maakte om met de Luciferisten in den
afgrond te verzinken, waartoe zou het dan nog eenige dankbaarheid behoeven
te voeden jegens den afstammeling van dien verleider? Was het dan niet
een veeleer rechtvaardig Gods oordeel, zoo dien afstammeling de weg tot den
overweldigden zetel wierd versperd? Het hoofd van den jongen prins werd
dus in de eerste plaats door den vergiftigden pijl getroffen, en dit prinsje
was de kleinzoon niet alleen van den eens door Vondel zoo hoog gevierden
Frederik Hendrik en de nog altijd hooggeachte Amalia van Solms, maar
ook van den koning -martelaar Karel I. Hoe menig lied, eens door hem ter
eere van die grootouders vervaardigd, zou uit de schatkamer zijner papieren
hem dit schandelijk vergrijp aan heilige weerloosheid verweten hebben! De
dichter verborg achter een forsch uiterlijk een waar vrouwenhart en eene
moederziel. Waar sprake is van weezen, daar wordt zijne stem teeder, daar
loopen zijne oogen over, en zie, daar gaat eene jeugdige koningsdochter, in
diepen rouw, niet alleen over haren gemaal, maar ook over haar op een
schavot gestorven vader, niet haar vierjarig weesje, des dichters oogen voorbij,
en hij zou laag genoeg geweest zijn een verraderlijken pijl uit een verborgen
hoek op dit weerlooze kind te richten? Geen Loevensteiner, hoe ook doortrokken van een onverzoenlijken haat tegen Oranje, die zulk eene laagheid
niet zou hebben verafschuwd. Ook Mevrouw van Vlooswijck 1 ) zal zeker niet
stadhoudersgezind zijn geweest, en toch niet welke andere en betere gevoelens
zal zij, toen zes jaren later dat prinsje haar gast was, hebben neergezien op
den bleeken knaap! Hoe zullen hare oogen zijne belangwekkende trekken
hebben geraadpleegd om het geheim van zijn geest op te sporen, en als zij
mogelijk zich met hem alleen bevond, hoe zal zij, terwijl hare hand als
1 ) Deze tijdgenoote en beschermster van Vondel laat v. H. als hoofdfigurante
T. N. v. D. S.
optreden in de Studie, waaruit dit fragment genomen is.
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zegenend rustte op zijn teeder hoofd, om zijne slapen de schimmen hebben
zien zweven van zoo vele doorluchtige vaderen, eens als martelaars gevallen
in de twee kampen, waarin de Christenheid was verdeeld. Want dat weesje
telde onder zijne voorouders niet alleen Willem I, Coligny, Hendrik den IV,
maar ook Karel I en Maria Stuart. En mocht het dan ook zijn, dat de
schim eerier roomsche vorstin geschroomd hadde om de woning van een
protestantschen burgemeester binnen te treden, aan Vondel's blikken zal zij
zich meer dan eens hebben vertoond: want reeds bij het huwelijk van
Willem II met Maria, had Vondel de koninklijke martelaresse herdacht:
„Maar ondertusschen, o juweel der koninginnen!
Of God, die 'tal bestuurt, weerspannige Iersche zinnen
Liet hollen eene poos, daar koningsstijl op stijl
Den hals ten beste gaf aan haat en dolle bijl,
Zoo zult gij, uitgeleerd te harden onder 't leijen
Van 't zalig hout, gelijk geduldige Marijen
(Van wie gij uwen naam godvruchtelijk ontleent.)
Niet zwichten op den berg, waar 't hoofd des vorsten steent.
1)er landen heilanden, de moeders en de vaders
Der volken staan ten doel aan bijstere verraders,
Verslijten somtijds wel hun jaren in den nacht
Des naren kerkers of, op 't moordaltaar gebracht,
Besprenkelen de kroon met onverzoenbren bloede." enz.
Op den jongen prins was de hoop van alle verdrukten in den lande, ook
die der Katholieken, gevestigd. De afstammeling van Maria Stuart, de
bloedverwant der Bourbons, zoude, eens hersteld in zijne vaderlijke waardig
niet voor hunne billijke klachten sluiten. Elke partij zou-hedn,or
dus den afgeschoten pijl hebben afgekeurd.
De eenige reden, die er voor Vondel zou hebben kunnen bestaan om het
huis van Oranje in deze omstandigheden te belagen, zou dan gezocht kunnen
worden in zijne zucht om den Amsterdamsehen regenten in hun ijver tegen
het stadhouderschap te believen. Onhandig oogendienaar, zou hij aan zijne
meesters een dienst bewezen hebben, dien zij niet vorderden; een dienst, die
den dienaar voor altijd verachtelijk in hunne oogera moest maken. Maar op
Vondels's ridderlijk karakter moet elke verdenking van (tien aard afstuiten.
Bovendien hoop ik aan te toonen, dat de dichter tegenover de regenten eer
een complimentenmaker dan een vleier was, daar hij hun ter zijner tijd de
hardste waarheden in het aangezicht durfde zeggen.
Het is vreemd, dat al deze bedenkingen niet zijn opgekomen bij de uit-
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vinders der staatkundige allegorie; niet minder vreemd, dat de gewaagde
stelling niet met meer afkeuring werd begroet. Zij plaatste toch het beeld
van onzen eersten dichter in een Hatelijk licht, door hem te verwijzen naar
de rij der vijanden van de godsdienstige vrijheid niet alleen, maar zelfs van
het vaderland. Aan anti-papistischen ijver en afkeer van de Jezuïten moet
de bijval, dien deze hypothese vond, naar mijne overtuiging worden toegeschreven. Koorn op den molen moest zij toch zijn voor allen, die aan de
pausgezinde Roomschen („ultramontanen") vaderlandsliefde ontzeggen en zoo
gaarne de beschuldiging in den mond nemen, (lat die landgenooten met
krachtiger eeden aan den Paus dan aan het vaderland zijn gebonden. Hoezeer zou die beschuldiging toch bevestigd worden door een rooinsch geworden
dichter, (lie zijn meesterstuk zoude hebben vervaardigd met het opzettelijk
doel om het vaderland ten behoeve van een Katholieken koning te smaden.
Evenwel zijn ook de clericalen in deze niet geheel zonder schuld. Ook van
hunne zijde toch werd soms de Lucifer als een bezwarende getuige tegen de
staatkunde van den edelen Zwijger opgeroepen. In dit treurspel, zeiden zij,
heeft onze grootste dichter op die dubbelhartige staatkunde een al te verdiend
brandmerk gedrukt. Laat Willem's bondgenoot en vriend, Marnix van St.
Aldegonde, den volke den kolossalen leugen op de lippen leggen, als zoude
het hoofd des opstands den koning van Hispaniën altijd geëerd hebben;
laat de geuzen gewagen van hunne gehuichelde trouw aan den koning, —
onze waarheidlievende dichter weet hun de mom van het aangezicht te rukken,
en weet ons aan te toonen, hoe de vader van alle leugens in zijn opstand
tegen God geheel dezelfde middelen bezigde als zij.
Doch deze beschouwing verraadt gemis aan nauwkeurige bekendheid met
Vondel's geschriften. In waarheidsliefde stond hij niet hooger dan de dichter
van het Wilhelmus van Nassauen. In het treurspel de Gebroeders laat hij
zijn geliefkoosden held, den man naar Gods harte, David, een mennistenstreek begaan, die ieder tegen de borst moet stuiten. Vriend en lofredenaar
der Jezuïten, 1 zal hem de leugen om bestwil niet afkeurenswaardig zijn
voorgekomen. De politiek van den prins zal, wat de middelen betreft, in
hem wel geen strengen beoordeelaar gevonden hebben. In de zeventiende
eeuw scheen zekere graad van veinzerij nog tot het wezen der staatkunde te
behooren. Vondel was te veel man van zijn tijd om van haar te vorderen,
dat zij hare natuur geheel zoude verloochenen.
)

') De verdedigers der hypothese zien ook over het hoofd, dat de Jezuïten uit
het begin der zeventiende eeuw (dus mannen, bij wier woorden Vondel zwoer)
bestrijders van het koninklijk gezag en voorstanders der democratie waren. Zoo
o.a. Bainald, Mariana, Escobar enz.
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Bij den Lucifer kan dus van eene bepaalde staatkundige tendenz geene
sprake meer zijn. Maar zijn dan die zinspelingen op onzen opstand, waarop
de uitvinders der allegorie wijzen, loutere verzinsels? In geenen deele! In
het stuk komen enkele regels voor, die ons onwillekeurig moeten doen denken
aan de staatkunde van den prins; maar die regels vloeiden, zonder eenig
opzet om zijne nagedachtenis te schaden, uit des dichters pen. Ook Milton's
Satan heeft eenige gelijkenis met Cromwell, en evenwel was de dichter van
het Paradijs verloren een vriend en bondgenoot van den protector. Groote
persoonlijkheden, waarmede dichters in aanraking komen, prenten zich zoo
diep in hunne verbeelding, dat zij voor hunne oogen opdoemen, ook dan,
wanneer zij zich bezig houden niet schilderingen van een geheel anderen
aard. Enkele trekken der voor hen zwevende beelden moeten zich mengen
in alles wat zij teekenen. De wijze, waarop Vondel zijne grootere gedichten
maakte, moest ook het hare doen oni zaken, geheel vreemd aan het hoofd
er in te mengen. In zijne Aanleiding voor de Nederlandsche dichtkunst-doel
raadt hij jeugdigen dichters aan: „Zich te bevlijtigen om dagelijks toe te
nemen in kennis van verschillende wetenschappen, om, is het niet van alles
vohnaaktelijk, dat zwaar, ja, dat onmogelijk valt, ten minste ter loops van
vele dingen kennis te hebben oni zijn werk naar eisch uit te voeren."
En dezen raad bracht hij, blijkens zijne gedichten, altijd zelf in practijk.
Wilde hij eene zaak behandelen, clan las en bestudeerde hij alles wat daar
verband kon worden gebracht. Links en rechts verzamelde hij-meclin
materialen voor het gebouw, (lat hij wilde optrekken. Veelsoortige en bont
daar lag! Hier steenen, balken, kalk, edele en onedele-kleurighop,d
metalen; daar kunstwerken en de arbeid van handwerkslieden! Niets hieruit
mocht ongebruikt worden gelaten. Te bonter moest die hoop bouwstoffen er
uitzien, daar Vondel zijne kennis niet alleen putte uit boeken en den omgang
niet geleerden, maar ook haar soms zocht op te vangen uit den mond van
handwerkslieden, schippers, boeren, enz. Ontmoette hij, terwijl hij bezig was
met de verzameling van bouwstoffen voor een geheel nieuw gedicht, bij
toeval een handwerksman, die hem kon bekend maken met de geheimen van
zijn ambacht, dan moest de vondst in het dichtstuk worden te pas gebracht.
Van daar die zonderlinge platte inlasschingen te midden van de verhevenste
partijen zijner gedichten. Zoo b. v. beschrijft hij in zijn Johannes den
Boetgezant alle raderen van een horloge met eene nauwkeurigheid, (lie geen
leeraar op eene ambachtsschool zou kunnen verbeteren. Zoo laat hij in zijn
Adam in ballingschap de gevallen engelen met elkander spreken in eene
zeemanstaal, die hij waarschijnlijk van schippers op de Noord- of Zuiderzee
had afgeluisterd. Ook daar, waar (lie inlassehingen minuier zonderling schijnen,
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verraden zij toch, door haar weinigen samenhang niet het onderwerp, haar
oorsprong. Van dien aard zijn b. v. de episode omtrent het turfschip van Breda,
in den Gijabrecht van Aemstel en de geschiedenis van den Delftschen ooievaar
in de Leeuwendalers. Klaarblijkelijk had Vondel bij het maken van die
stukken bij toeval het een of ander geschrift, waarin die verhalen voorkwamen,
voor oogen. Toen hij den opstand der engelen wilde beschrijven (eene stoffe,
waarover hij blijkens een fragment uit zijn gedicht aan Engelands ongelukkige
koningin reeds sinds 1642 peinsde), lag het voor de hand, dat hij de
geschiedenissen van verschillende merkwaardige opstanden raadpleegde. Had
hij in onze eeuw geleefd, hij zoude de jaarboeken der Fransche staatsomwenteling hebben opengeslagen, en de taal zijner revolutionaire engelen zou
hebben doen denken aan die van Mirabeau, Vergniaud of Danton. In de
zeventiende eeuw moest hij bij de beschrijving van een opstand wel in de eerste
plaats denken aan onze groote staatsomwenteling, en moest hij Hooft, Bor
en Van Meteren ter hand nemen. Was het dan wonder, dat Vondel's
Luciferisten in hun handelen en spreken enkele trekken van Oranje, Lumey
en Marnix hebben overgenomen? Maar de dichter gaf hun die gelijkende
trekken zonder eenig opzet, althans zonder eenig boos opzet. Daarom kan
de Lucifer, evenmin als het Paradijs verloren tegen Milton, worden aangevoerd
als een bewijs van verminderde vaderlandsliefde in Vondel. Ook Vondel's
talent als hekeldichter doet men te kort, als men in het treurspel eenige
politieke bedoeling zoude willen erkennen. Hoe waar is toch Antonides' gezegde :

„Elk woord gaf slagen, en de slagen werden wonden."
Met welk eene akelige juistheid weet hij in zijn Palamedes, zijn Harpoen,
zijn Roskam, zijn Uitvaart van Orfeus zijne staatkundige of godsdienstige
tegenstanders te treffen. Geen der afgeschoten pijlen of geworpen jacht
viel ter aarde, zonder gekleurd te zijn met het bloed zijner slachtoffers, —-sprietn
en deze geweldige jager zoude in den Lucifer, als de schimmen in Ossian's
gedichten, met boog en pijlen in mist en nevel op schimmen ter jacht
zijn gegaan?
Maar welke kan dan toch wel de ware bedoeling van den Lucifer zijn? Heeft
Vondel misschien tegen zijne gewoonte dit treurspel alleen om het treurspel
zelf gedicht? Was hij in dit stuk alleen treurspeldichter, geen leerdichter?
Dit is bezwaarlijk aan te nemen. Toen hij dit treurspel schreef, was hij de
zeventig nabij, en op dien leeftijd houdt men gewoonlijk veel van moraliseeren
en ook, welk Nederlandsch dichter uit de zeventiende eeuw zou zulk een
uitgebreid dichtstuk zonder godsdienstig of zedektmdig oogmerk op touw hebben
willen zetten ? Vondel was een groot liefhebber van de zoogenaanale typische
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theologie. In zijn Johannes den Boetgezant, in zijne Altaargeheimenissen
waagt hij zich niet volle zeilen op de geheimzinnige wateren dier theologie.
Geene gebeurtenis, geen persoon, geene zaak uit het oude Testament, die
hem niet eene voorafschaduwing was van cone gebeurtenis of verschijning
onder de nieuwe bedeeling. Der engelen opstand was hem een voorspook
van den opstand in de kerk; evenals de oproerige engelen uit den hemel,
werden de afvallige zielen uit de kerk geworpen. De Lucifer is dus een
theologisch treurspel; maar de theologie, die daaruit spreekt, is niet bitter of
haatdragend; integendeel draagt zij woorden van weemoed, mededoogen en
hoop op de lippen. Geene kreeten van godsdienstige onverdraagzaamheid,
maar zachte, de hemelsche barmhartigheid over de afgedwaalden inroepende
stemmen worden daarin vernomen. Onze letterkunde moet het zich tot eene
eeuwige eer aanrekenen, dat 't haar dichter was, die den afgrond van der
duivelen ellende en boosheid het eerst met een lichtstraal van meuschelijkheid
heeft durven verlichten. De hoofdpersoon van het treurspel is toch een voorganger van Klopstock's Abbadona, Bilderdijk's Fual en Moore's Peri; overal
waar hij optreedt, is hij een voorwerp van ons mededoogen, nooit van onzen
afschuw. Niet uit de zeventiende eeuw, maar uit onzen tijd schijnt zijn beeld
gegrepen. Zenuwachtig en mijmerziek, opvliegend en toch soms zoo zacht
trekt hij ons aan, nu eens door zijn edele fierheid, b. v. waar hij-moedig,
uitroept:
„Ik heb tot nog alleen mijn kroon voor God gebogen."

Of nog fierder:
„Ik zal mijn recht bewaren.
Ik zwicht voor geen geweld noch aartsgeweldenaren.
Ik wijk niet éénen voet, hier is mijn Vaderland.
.
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Is 't noodlot, dat ik val, van eer en staal beroofd?
Laat vallen als ik val, maar niet de kroon op 't hoofd,
Den scepter in de vuist, den eersleep van vertrouwden."
En straks weder, door zijne neerslachtigheid, die hem doet uitbarsten in
de klacht:
„Of ergen- schepsel zoo rampzalig zweeft als ik ?"
Vleesch van ons vleesch en bloed van ons bloed, staat hij voor onze oogen,
waar wij den eerzuchtigen engel bij zijn eerste optreden zien mijmeren over
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zijne tanende grootheid en hooren zuchten over de vernedering, die hem
wacht, nu de engelen den mensch moeten dienen, ja, nu zij,

„als arme en snoode slaven
Gedwongen worden naar zijn wil en zweep te draven."
Wie krijgt hem bijna niet lief, als hij zijn vriend Rafael in de armen
vliegt en als een berouwhebbend kind het hoofd gedwee laat hangen op den
vriendenboezem, te midden van een stroom verwijten en strafredenen, die de
vriend over hem uitgiet?
Dit waas van zachten weemoed kwam niet enkel voort uit de treurige
uiterlijke omstandigheden, waarin de dichter verkeerde. Wel voelde hij zich
op dat tijdstip eenzaam te midden van zoo vele graven zijner vrienden en
begunstigers; wel voelde hij door het wangedrag van zijn zoon zich toen
reeds op het hart getreden; wel deed zijn kwijnende welvaart soms een blik
vol vrees naar de toekomst slaan, — maar er was iets, dat nog meer dan
alles hem tot droefgeestigheid stemde. Tot die afvallige zielen, die hij schetste
in den Lucifer, had hijzelf eens behoord. Tot die afvalligen behoorden nog
zoovelen zijner vrienden, behoorden zijne begunstigers, onder welke er zoovelen waren, wien hij innige hoogachting toedroeg. Dit denkbeeld maakte
hem droefgeestig. Hoe er anders ook op uit om proselieten voor zijn geloof
te maken, durft hij in zijn Lucifer nochtans geene poging tot bekeering te
wagen, maar zijne muze zal, zij het op fluisterenden toon, evenals zijn Rafael,
de afvalligen wijzen op de ellenden, waarin zij zich zullen storten. Maar hij
weet het, die raad zal niet baten: hij kent zijne Amsterdamsche begunstigers
al te goed. Hij weet het, dat het geene godsdienstige overtuiging, maar
staatkundig belang is, hetwelk hen aan het heerschend geloof bindt. Zij
hadden van hunne vaderen met dat geloof de daaraan verknochte ambten
en waardigheden geërfd, -- zij konden nu het eerste niet zonder het laatste
prijs geven. Wie den Lucifer goed leest, kan er iets in proeven van deze
gedachte, die hem door den geest woelde, maar tevens, dat hij haar nog niet
durfde uitspreken. Ondertusschen stak hij volstrekt niet altijd onder stoelen
en banken, hoe hij in dit opzicht over de Amsterdamsche groote heeren
dacht. Tien jaren voor het tijdstip, waarvan ik thans spreek, schreef hij
aan den Muider drost het volgende briefje, vol van de bitterste ironie:
„Ik wensch Cornelius Tacitus een gezond en zalig nieuwjaar, en dewijl
hij mij zijne geuzentafel verbiedt om een onnoozel Ave Maria, zoo zal
ik somtijds nog een Ave Maria voor hem lezen, opdat hij sterve zoo
vroom Katholiek, als hij zich toont devoot politiek."
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En twee jaren na den Lucifer legt hij in zijn Salmoneus, tot wiens opvoering hij ondeugend genoeg was de Amsterdamsche regenten in een vleiend
gedicht uit te noodigen, aan de rei deze woorden op de lippen:
De godsdienst wordt geprezen
Als d'eerste hoofddeugd, waard bij God.
Zoo lang deel ampten geeft,
Aanbidt elkeen dat wezen,
Maar geeft het Staten, noch genot,

Daar 't welig lijf bij leeft, —
Vaarwel, godsdienstigheden!
Jupijn moet duiken voor 't geluk.
Die tempel valt te kleen,
Te nauw in alle steden !
't Geweten viert den toom in druk;
De mensch is staal noch steen.
Wien viert men dan ten leste?
De mildste is d'allerbeste."

Met andere woorden: — Gij, mijneheeren, blijft uwen godsdienst getrouw,
omdat hij u staten en ambten geeft. Wanneer hij die u onthouden had,
zoudt gij, evenals ik, hem reeds lang den rug hebben toegedraaid. De
verzen bevatten eene uitmuntende verklaring van hetgeen Vondel onder
„devoot politiek" verstond. Misschien zag hij de zaken juist in. Er mag
aan getwijfeld worden, of die in de classieke beschaving opgevoede heeren
nog wel gehecht waren aan een calvinismus, dat in de voorvaderlijke streng
te lang was blijven volharden. Dezen heeren, die zich in hunne smaak--heid
volle woningen deden omringen door al wat de schoone kunsten hun konden
aanbieden, moesten de kale en doodsche kerken, dat eentonig psalmgedreun,
dat langdradig en wansmakelijk preeken tegen de borst stuiten; en gelijk ik
heb aangeduid, deed de heerschzucht der predikanten den beker des afkeers
overloopen. Het Jezuïtisme wist den mantel der uiterlijke beschaving, dien
het protestantisme op den grond had laten vallen en in het slijk getreden,
behendig op te rapen, en in dezen mantel getooid, kon het gemakkelijk
onder dc hoogere standen proselieten maken. Toen een predikant aan Christina
van Zweden de onbescheiden vraag deed, waarom zij was overgegaan tot de
R. K. kerk, antwoordde zij: „Om het vervelend en langdradig gepreek van
uwe collega's te ontgaan;" — en Voltaire stelde de dragonades tegen de
Hugenoten voor een goed deel op rekening van den goeden smaak van het
Fran sehe hof, dat zich zou hebben gekwetst gevoeld door den naargeestigen
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dreun der psalmen van Marot. Men mag, naar het mij voorkomt, de betrekkelijke waarheid van beide gezegden niet miskennen. Het calvinismus met
zijne ruwe vormen kon den beschaafde niet meer geheel voldoen. Vondel
dacht althans, dat zij die het getrouw bleven, het deden om andere redenen
dan uit heilige overtuiging; doch eerst in den Salmoneus sprak hij deze gedachte luide uit. In den Lucifer ademt een zachtere geest. Eerst toen het
den predikanten gelukte het treurspel van het tooneel te verbannen, ontwaakte
de oude strijdlust: de boog werd weder voor den dag gehaald, de pijlen
gescherpt, de pees gespannen; weldra voelden de tegenstanders de schichten
in hunne leden.

DE KLASSIEKE EDUCATIE.
I.

Mann kann die Anschauungen der Griechen und Römer auf einem kürzern
wege kennen lernen, als durch den Verstand betäubendes acht- bis zehnjäriges
Deklinieren, Konjugieren, Analysieren und Extemporieren. Es giebt auch jetzt
(1881) schon Gebildete genug, welche mit Hilfe guter Uebersetzungen lebendigere, klarere und umfassendere Ansichten über das Klassische Altertum erworben haben als unsere Gymnasialabiturienten. Die Griechen und Römer
sind für die moderne Zeit einfach zwei Objekte der Archäologie und Geschichtsforschung wie alle andern. Führt man sie der Jugend in frischer und anschaulicher Weise und nicht bloss in Worten und Silben vor, so wird die Wirkung
nicht ausbleiben. Was die Philologie nun zu leisten vorgiebt, dass wird ein
zureichender historischer Unterricht, der freilich nicht Dynastie- und Kriegs
bieten darf, sondern wahre Kulturgeschichte sein muss, der Jugend-geschit
in viel ausgiebigerer Weise wirklich leisten.
MAcH (Prof. an der Universität Wien), Der relative Bildungswert der
wissenschaftlichen Unterrichtsfächer. (in z'n Populär-Wissenschaftl. Vorträge.)
II.

Sehr gern betonen die Lobredner des philologischen Unterrichts die Geschmacksbildung, welche durch Beschäftigung mit den antiken Mustern erzielt wird.
Ich gestehe aufrichtig, dass dies für mich etwas Empörendes hat. Also um den
Geschmack zu bilden, muss die Jugend ein Decennium opfern! Der Luxus
geht also dem Notwendigsten vor! Hat die künftige Generation angesichts der
schwierigen Probleme, angesichts der sozialen Fragen, welchen sie an Ver
und Gemüt gekräftigt entgegen gehen sollte, wirklich nichts Wichtigeres-stand
zu thun ?
Nehmen wir aber die Aufgabe an! Lässt sich der Geschmack nach Rezepten
bilden? Aendert sich nicht das Schönheitsideal? Ist es nicht eine gewaltige
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Verkehrtheit, sich künstlich in die Bewunderung von Dingen hineinzuzwingen,
die bei allem historischen Interesse, bei aller Schönheit im Einzelnen, unserm
übrigen Denken und Sinnen, wenn wir überhaupt ein eigenes haben, doch
vielfach fremd gegenüberstehen? Eine wirkliche Nation hat ihren eigenen Ge
und holt ihn nicht bei andern. Und jeder einzelne volle Mensch hat-schmak,
seinen eigenen Geschmack. MAca; ibidem.
III.

Und worauf kommt es bei dieser Geschmacksbildung nach den Alten hinaus?
Auf Aneignung des persönlichen Stils einiger Autoren! Was würden wir nun
von einem Volke halten, das etwa nach 1000 Jahren seine Jugend zwingen
würde, sich durch vieljährige Uebung in den geschraubten oder überladenen
Stil eines gewandten Advokaten oder Reichstags-Abgeordneten der Gegenwart
einzuleben? Würden wir ihm nicht mit recht Geschmacklosigheit vorwerfen?
Die üble Wirkung dieser vermeintlichen Geschmaeksbildung äussert sich oft
genug. Wenn ein junger Gelehrter (las Niederschreiben einer wissenschaftlichen Arbeit für ein Advokatenkunststück hält, statt einfach die Thatsachen
und die Wahrheit unverhüllt darzulegen, so sitzt er unbewusst auf der Schul
und vertritt unbewusst den römischen Standpunkt, auf dein das Aus--bank,
arbeiten von Reden als wissenschaftliche Beschäftigung erscheint.
MACn; ibidem.
Iv.

Wir müssen wünschen, dass ein gebildeter Mensch sich eine dem Standpunkte
der Wissenschaft einigermassen entsprechende Vorstellung von dem Wesen und
Werte der Sprache aneigne. Man sollte meinen, dass dies durch ein vertieftes
Studium der Muttersprache und der nächtstverwandten Sprachen zu erreichen
wäre. Wer mir einwendet, dass dies zu schwierig ist, dem rate ich, neben
eine deutsche Bibel einmal eine holländische, dänische und schwedische zu legen,
und nur einige Zeilen zu vergleichen; er wird erstaunen über die Fülle von
Anregungen. Ich bin sogar der Meinung, dass auf diesem Wege allein der
Sprachunterricht zu einem wirklich förderlichen, fruchtbaren, vernünftigen und
aufklärenden werden kann. MACH; ibidem.
V.

Dass (las Lateinische und Griechische als allgemeine Bildungsmittel sich auf
die Dauer nicht halten werden, davon sind wir überzeugt. Sie werden sich
in die Stube des Gelehrten, des Fachphilologen zurückziehen und allmählich
den modernen Sprachen und der modernen Sprachwissenschaft Platz machen.
MACH; ibidem.
TOEGIFT.

Wollte man boshaft sein, so könnte man sagen, dass unsere Gymnasien
erwachsene Menschen erziehen, die sprechen und schreiben können, aber leider
nicht viel zu berichten wissen. MACH; ibidem.

UIT DE PRAKTIJK.')

SPREEKOEFENINGEN.

't Is wel een jaar of twaalf geleden dat ik met de jongens in de laagste
klassen Spreek -oefeningen ben gaan houden. Eerst deed ik 't nu en dan
maar, als 't zoo uitkwam; maar jaar op jaar vond ik het noodiger meer uren
er aan te besteden; en nu geef ik er zeker twee /derde van den tijd aan.
Naar mijne ervaring, ontwikkelt niets sterker het Taalgevoel; — juist omdat
taal klank is, scherpt goed hooren.
Dat zich-zelf afluisteren, zich tot opmerken van zich-zelf dwingen: — weinig
heb ik zoo nuttig bevonden als deze zelf- controle.
Als proeve hoe ik hiermee in een klasse tewerk ga, wil ik voor hun die
dergelijke Spreekoefeningen nog niet beproefd hebben, een versje behandelen.
Ik kies een stukje, dat voor beginners nog al gemakkelijk is: Hoofd en
Kop van Frans de Cort, te vinden in Analecta I. 2
In dit Nederlandsch Leesboek „voor mijn jongens" staan meer stukken, die
zich voor deze Spreek-oefeningen eigenen; evenals in deel II, en nu ook in
't Leesboek van Van den Bosch en Meyer.
Zoo is ook een geschikt en niet te moeilijk stukje Naar de Natuur van
De Genestet, en Rijke Armoede van Pol de Mont. Pakkender voor jongens
is Op 't School van Van Nievelt; of Een Kwajongen van Brunings, en
vooral gedeelten ('t gesprokene) uit De Dienstdoende van De Liede. —
)

')

') Dr. B. stuurt ons enige bijdragen uit zijn praktijk. Al hadden we liever
een 'geheel' gehad van zijn Taalonderwijs, — en we rekenen dat hij 't ons nog
geven •ral, --- zo achten we deze enkele mededelingen over zijn Spreekoefeningen
alvast niet onbelangrijk. RED.
') Een volgende maal schrijf ik over een stukje, dat door drie jongens gedramatiseerd wordt.
') 't Volgende was al een jaar of vijf/zes geleden opgesteld. Ik vulde 't nu wat aan.
In 't laatstgenoemde Leesboek wordt, zeer terecht, vooral op de klemtoon
acht gegeven.
In de volgende drukken van Analecta zal ook deze geregeld in den tekst aangewezen, (zie nu reeds de Voorberichten) ; maar bovendien zal dan de toon
worden aangeduid.
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Makkelijk te treffen is de laatste bladzijde van Een Opstand aan boord
van Van Rees; jongens weten wel wat drift is, en hoe men dan uitvaart.
Moeielijker, maar loonend niet jongens goed te behandelen, zijn gedeelten
van Bootsman Klabberdos, en een Kritiek oogenblik van Weruineus Buning.
Lastig, en alleen voor jongens die wel eens bij een diner mee zitten, is Het
dubbel diner van Van Maurik. Een van de moeilijkste om de telkens
varieerenden toon te treffen, is Stroop van denzelfden schrijver.
Ik noem maar enkele, die me inschieten; er zijn nog wel meer, in hun
geheel of gedeeltelijk te gebruiken, voor oefening in 't lezen.
't Versje nu van de Cort is dit:
HOOFD EN Kop.
Eens zat Matthijs van Bree 't profiel
Te schetsen van den Door, ') en 't viel
Hem mee, die trekken vol van leven
En schalkheid treffend weer te geven.
Daar meldt een rijke zot zich aan,
Komt vóór het conterfeitsel staan
Eu vraagt den schilder zonder dralen
Ook zijnen kop zóó af te malen.
„Uw kop!" zegt onze meester, „stop! .....
Wat woord gij u verorelooft;
Van Rijswijck, ja, die heeft een kop,
Maar gij, mijnheer, ge hebt een hoofd!"
Deze regel of twaalf zijn nog al geschikt om de leerlingen den leestoon,
zooals 't heet, maar noem 't liever den lees dre u n af te leeren, dien ze in de
L. S. hebben beetgekregen.
Men moet het niet van buiten laten leeren.
„Jongens, je moet dat stukje niet 'opzeggen', maar vertéllen, net zoo als
of je aan je moeder 't z é g g e n zou. En ik wil dus niet hooren van:
„meldt een rijke zot zich aan,"
„gij u verorelooft,"
evenmin als van:
of van: malen, conterfeitsel, trekken, dralen; en in plaats van `eens' zeg je
liever: op een goeie keer" ......
dit woord en dat woord, die zin-wending of ( leze — weet jij wat een
zin-wending is? ja, goed! — nu, die gebruiken we niet in ons algemeen
beschaafd nederlandsch, is 't wel?
') Theodoor van Rijswijck.
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— „Dralen" wel ? nu, dan mag jij (lat zeggen; en „trekken" ook? goed,
dan mag jij-daar dat ook gebruiken.
Maar wat we dan verder moeten doen? Dat moet je-zelf nu 'ris weten:
élk voor zich.
Ik wil jullie wel zeggen hoe je 't niet moet doen, maar hoe je 't zelf moet
zeggen, zie daar zelf 'ris achter te komen.
Probeer jij 't 'ris"
— en dan laat ik een paar van de beste praters 't vertellen; daarbij letten
we alleen op kortheid van uitdrukking; alle zinvoegwoorden blijven weg.
En 't mag niet anders wezen dan de algewone spreek-taal van de beschaafden
in Nederland: moedertaal, vrij van platte en gemene woorden.
En dan letten we vooral op de spreek-toon: geen lees -deun; men moet
niet kunnen hooren dat er een boek ligt voor den jongen. Opgewekt, maar
zonder overdrijving: gewoon vertellen. Moeilijk is 't niet, de toon te treffen.
't Versje is zoo eenvoudig. Eigenlijk is er maar één moeilijkheid in. Er is een
tegenstelling tuschen kop en hoofd — (welke ? de meesten weten dit); — lees
nu de vier laatste regels. 't Zwaarste accent dus op kóp en hóofd, en
bij-accenten op u, en Van Rijswijck, en die, en
maar — is 't dan niet beleedigend voor dien rijken man? en dtt is toch
niet bedoeld?
Hoe moet het dan?
Wou van Bree niet laten hooren: „kop, meneer, is — dat —" (aarzelend
en z'n hoofd langzaam schuddend, half-lachend, zonder heel veel verschil in
toon en accent) — „nu 'n woord in uw mond," (wel te verstaan van zoo 'n
rijken, deftigen meneer) — — „zie, die Van Rijswijk (ietwat min- achtend
schertsend) die heeft een `kop'!"
„Maar f -- (schalks, zonder veel meer toon) — — meneer, heeft een
hoofd" (eveneens zonder veel nicer toon, alleen niet lagen klank en beleefd.) —
Als die 'rijke zot' thuis kwam, jongens, mocht bij hem hoogstens 't vermoeden
opkomen, heel vaag, of Van Bree ook wat anders kon bedoeld hebben: hoe
deze de Door toch wel gekwetst moest hebben niet (lat min- achtende 'kop',
en dat hij dit toch niet kon bedoeld hebben.
Maar wat er wel bedoeld was, daar kwam hij niet achter: daar was -je 'zot'voor.
Dát wisten de Door en van Bree samen wel!
Zeg 't nu een volgende keer zóó dat dit uit-komt,
in je eigen woorden!
Denk van -daag al 'ris over 't héele stukje na; misschien hoor je een
term, die je gedachte uitdrukt, voor die verhouding hier; mogelijk hoor je 'm
ook morgen.
......

......

vin
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Dus niet — en we repeteeren nog eens, hoe 't niet moet, — maar zoo
bijvoorbeeld, — en we in ten een paar anderen 't zeggen; die 't dan, op hun
nanier alweer, voor-doen.

En een volgende keer, werkelijk, doet ieder 't op zijn eigen manier. De
een nicer als een boekesmensch, vooral in 't begin ; d' ander als een verteller.
De laatsten echter vallen al gauw het meest in de smaak; in groote klassen
vooral komen (lezen binnen niet te langen tijd in de meerderheid. Niets
werkt aanstekelijker als praten!
De natuur gaat bij deze jongeren nog wel boven de leer. Maar ieder zegt 'top
zijn wijs, natuurlijk; en geen van allen zooals 't versje't heeft, want geen van hun
is een de Cort, die een aardigheidje, een niemedalletje in rijm en cadans bracht.
Wat de jongens altijd bij (l it voor -werken opvalt, is (le toon, die ze zelf laten
hooren, en van hun kameraads hooren: hoe die heelemaal anders is als hun aan
leesdreun. En hoe die van elk eenigszins weer onderling verscheiden is.-gelrd
En dan luisteren we niet elkaar af de toons- wisseling, de klankhoogte en
de accenten; en we duiden die aan niet enkele woorden, als: ernstig, brommig,
grappig, enz., enz., enz.; en met hooger of lager geplaatste stipjes vóór de
woorden; en niet toonteekens, soms wel tot 12 op éen woord '); altijd zoo
deze aanduidingen noodig blijken, en dan nog als uitzondering.
Zoo „leeren ze zichzelf hoe langer hoe precieser uitdrukken; — zoo komt
het 'leven' in de eigen taal van den jongen uit; zóó ontwikkelt zich dit." 2
En wat een toon-val, wat een klank-afwisseling is er dan op te merken;
hoe levendig wordt het medegedeelde.

)

Kunnen de leerlingen 't nu zelf met eigen woorden zeggen; dan laat ik
ze dit ook opschrijven. Dit kunnen ze, zoo men ze even we n t 't gehoorde
op schrift te brengen. Van ontzaglijk gewicht is slit voor 't latere zoogenaamde opstellen maken.
Dan blijkt liet heilzame van (lie zelf - controle. Natuurlijk schrijven ze hun
eigen spreektaal. En er zijn er, die ook op ouderen leeftijd nooit iets meer
te geven hebben. Maar in elk geval, ze bedekken hun eigen a r ni o e dan
ook niet met geleende ver en; ze verbergen hun eigen ideeën-loosheid
niet onder dichter-klanken! Ze schamen zich hun armoe niet; — geven ze
niet wat vrij algemeen is? -- ze blijven natuurlijk, eenvoudig; ze blijven waar!

') Want dat er maar 3 (of 4) accenten zouden wezen (vol -, half- en onbeloond)
is natuurlijk al verouderde idee.
') Analecta I: Iets vooraf bij don tweeden druk.
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Er zijn er ook die wat meer dan 't gewoon-wegge in zich hebben; en deze
vormen zich zelf een eigen taal, afwijkend in weinig, in meer, in veel
soms, van hun eigen spreektaal, die, vrijwel, de algemeene beschaafde
Nederlandsche is.
En deze kunst-taal min of meer, is even natuurlijk als hun gewone
spreektaal. Want — ze uiten er alleen in wat in hun-zelf omgaat:
„Wat op 's herten grond leit, dat welt Baer na de keel."

Hoe kan 't ook anders?
Kunst- regels van wie ook, zijn hier niet in toepassing te brengen. De
eenige regel is: precies-heid.
Natuurlijk, — 't is werk in den regel van lui beneden de 20; als ze ouder zijn, als
ze in 't leven inkomen, geven ze wel ander, mogelijk beter, misschien ook niet.
We moeten ook geen pas-klare jongelui de wereld in laten gaan; we
moeten ze alleen in de school voorbereid hebben voor 't leven.
Geen essay- schrijvers dus, geen opstellers met gestyleerde zinnen.
Hun onderwijs moet toch alleen geweest zijn: ontwikkelen van hun eigen
begaafdheid, geen óm- vormen door suggestie en dwang, naar van vroeger
overgeleverde traditie; geen corset- figuren, maar vrij opgegroeiden. Er moet
in hun werk dan blijken, dat de een meer, d' ander minder in zich-heeft,
wat hij uiten kan en moet.
Voor allen is 't leeren 'ho o r e n' van de spreek-taal, en 't zich aanwennen
die te schrijven, 't noodzakelijke begin van alle taal-onderwijs.
Bij alle leerlingen, sedert eenige jaren al, was dit mijn ervaring; al twijfelde
'k in den beginne en later vaak of 't wel een algemeen middel mocht heten!
Men kan toch niet te sceptisch wezen.
Wonder is dit resultaat evenwel niet: Taal is en blijft toch klank.
Zelfs bij jongens, die mislukten en mislukt waren bij de oude methode,
kwam betering door de spreek - oefeningen.
Ik zou van meer dan een 't kunnen berichten; maar een feit wil ik mede
kwam een jongen op onze inrichting, die `vol' zat — 't was in de-deln.Er
derde klasse — niet het oude schrijftaal-onderwijs. Wat hij schreef, was
onleesbaar, wegens de zinledige frases, of opgeschroefde onnatuur, of malle
combinaties van brokstukken van dichter- volzinnen, bijeengeflanst zooals in de
schrijftaal van velen nog gebruikelijk is.
')

') Zie nu maar Ida Heyermans in den Gids van December. Wat men er
tegen schreef, we zouden tal van staaltjes ten bewijze er voor uit alle leesboeken
kunnen aanhalen.
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Een jaar lang wel sukkelde hij er mee. Hij durfde niet schrijven als hij
sprak: spreken leerde hij uitstekend; maar op papier moest het nu eenmaal
anders wezen, zoo had -ie geleerd; er moest 'kunst' in zijn! Nu, 't was er dan
ook de kunst na: de gewone na-doenerij- kunstjes.
Eensklaps, in z'n wanhoop zooals -ie zei, gaf hij een beschrijving van 'n
watertochtje, waar hij erg veel pret had gehad. De mond liep er van over.
En hij schreef zooals -ie 't verteld zou hebben, omdat hij niet zwijgen kon.
En sedert maakt hij `opstellen', als de beste; er begint zelfs eenige idee
van kunst in te komen: hij improviseert, zet tooneelstukjes en operettes in- elkaar.
En wordt het misschien geen g r o o t e kunst — wie wil profeet zijn in
dezen ? ! — ook het mindere mag niet versmaad.
En in elk geval kan hij uit -zeggen wat hij in zich voelt.

Er was trouwens van die jongen wat te verwachten, omdat hij had, wat ik
altijd als een goed teeken voor de toekomst heb aangezien: hij naai scherp
en vooral hij nam r e ë e 1 waar; daarbij had hij een oog voor 't komische en
't humoristische in de omstandigheden.
Trouwens in vele jongens is dit beginsel van reëel-wezen te ontdekken,
die later het M. en H. 0. genieten. En bij welke jongen dit reëel -waarnemen
zoo goed als geheel ontbreekt, die blijkt aldra ook in andere vakken niet
mee te kunnen doen. Hij kan misschien wat van buiten leeren, maar noch
in de physische, noch in de mathematische, noch in de eigenlijk litteraire
vakken — misschien wel in de classieke — komt hij veel verder dan het
tweede of derde studiejaar.
't Is een criterium, en een goed, naar me toelijkt.
Meer en meer wordt dan ook moeite besteed om dit beginsel te ontwikkelen, hoe klein dan ook aanwezig.
In ons Lager Onderwijs vooral doet men dit hoe langer hoe uitgebreider,
door in alle vakken de aanschouwelijke methode toe te passen.
Jammer genoeg komt de Taal ook daar achteraan.
Maar daarom te eerder moest men beginnen met op inrichtingen van meer
leerlingen in (lezen te ontwikkelen; waarvoor —-gevordfM.nH0e
ik ben overtuigd van ieders instemming, die goed en accuraat de proef
neemt — niets profijtelijker is als:
Spreek-taal-oefeningen.

H.

Dr. B.

DE SPELLINGBEWEGING EN DE SCHOOL.

De verhouding van de Spellingkwestie tot de School, is bij velen in den

lande noch de volgende:
„Er bestaat een door grote geleerden vastgestelde algemene spelling. Onxlat
„die spelling aan te leren, noch al wat tijd kost, willen sommige heren een
„eenvoudiger spelling invoeren. Maar de veranderingen, die ze voorstellen,
„betreffen niet enkele letters, maar raken ook de 'grammatica'. Dit gaat te
„ver. Op die manier worden de spellingverschillen te groot, en de zo niet
„grote moeite verkregen éénheid van spelling dreigt weer verloren te gaan.
„Raadzaam is 't, de eenmaal bestaande spelling te blijven leren en onder„wijzen. Het is daarom een punt van nadere overweging, of het Schooltoezicht
„zich de zaak niet moet aantrekken en tegen de invoering van nieuwigheden
„van de zijde der onderwijzers dient te waken."
Het komt me niet overbodig voor, nu van de ene kant de spellingbeweging
hoe langer hoe meer doordringt tot de praktijk van het onderwijs, en van de
andere kant in de Amsterdamse gemeenteraad is gevraagd, of B. en W. er
wel tegen waakten dat de Kollewijnse spelling door sommige onderwijzers
niet in de scholen wordt binnengesmokkeld, bij het dreigen van de aanstaande
spelling-oorlog, de kwestie eens van de pedagogiese zijde te bekijken. De
`Nieuwe Spelling' toch grijpt zeer sterk in de metodiek in 't algemeen. We
kunnen er echter niet over spreken, zonder er bij na te gaan, hoe tot heden
het Schooltoezicht gewoon is zich te stellen tegenover die metodiek van
't Lager in 't algemeen, en z'n toepassing in de praktijk in de school zelf.
We willen zelfs beginnen met de verhouding van het Toezicht tegenover
de School.

Als om een waarborg te geven van z'n arbeid tegenover z'n autorieteiten
en toezieners, geeft de Onderwijzer een program van de hoeveelheid kennis,
die hij zich door middel van z'n inrichting in staat acht, bij de leerlingen
aan te brengen, ja, geeft zelfs, om eigen en anderer kontrole te vergemakkelijken, ook de verdeling van die kennis over de verschillende schooljaren
en desnoods over de verschillende klassen. Naar dat program richt zich nu
in de gehele School het onderwijs. Zo veel mogelik tracht men het doel,
dat het program zich voorstelt, te bereiken. Waar dit geregeld doenlik is,
en geen storende invloeden, als schoolverzuim, onvoltalligheid van personeel
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of andere, belemmerend optreden, geeft het ,leerplan' vrijwel de hoogte aan,
waartoe het Onderwijs bij een enigsins vaste toestand kan komen.
Begrijpelik is het, dat de onderwijzers van een school, bij de keuze van de
leerboeken voor de verschillende leervakken, clie Of tot leiddraad Of tot steun
moeten dienen, waar zelf de leiding in handen wordt genomen, zich merendeels zullen wenden tot de door andere kollega's geschreven handleidingen en
werkjes. Inmiers, niet ieder heeft lust of tijd, zelf te schrijven, en hij zal,
ook al heeft hij zijn eigen inzichten noch niet ergens naar wens neergeschreven
gezien, datgene nemen wat z'n eigen mening het meest nabij komt. Bepaald
vóórgeschreven behoeven daarmee de door anderen geschreven werkjes niet te
zijn. Waarom zou 't ook! Ieder onderwijzer is volgens z'n dieploma tot
onderwijzen gerechtigd; weg en wijze (ook hierin werd hij geëksamieneercl)
worden aan hem overgelaten; tot het boeken - schrijven is geen brevet hoegenaamd een vereiste; het boek ontstaat doodeenvoudig bij een kontrakt tussen
iemand die schrijven wil, en iemand die 't geschrevene durft uitgeven. Het al
of niet gedrukt zijn beslist in deze niets. Er is dan ook geen handleiding die
ongewijzigd gevolgd wordt; er is dan ook geen school, of ze veroorlooft zich
afwijkingen in wat anderen voorschreven, en voert de veranderingen in, die ze
nodig en nuttig acht. Alleen, het boek slat bij z'n invoering het best de mening
van (le onderwijzer weergaf, blijft 'wegwijzend' op het leerplan, totdat bij 'n
eventuële herziening, het door een ander vervangen wordt, dat meer dan het
voorgaande en enig ander, met de latere inzichten van de samensteller strookt.
Dat deze toestand de algemene is, weten onderwijzers en overheid beide.
Hij kan geen andere zijn, waar de onderwijzer de handen niet worden gebonden in z'n keuze van de metode van onderwijs. De goedkeuring, die een
leerplan van overheidswege behoeft, is dan ook niet om de onderwijzers te
binden bij de keuze van z'n geestelike middelen, maar is een soort kontrole
van de kant der regering, waar de onderwijzer aan 't hoofd van een school,
geroepen om een regeling van het te geven onderwijs te scheppen, zich zou
kunnen vergissen in de omvang van z'n leerplan, en de geschiktheid van
z'n middelen voor zijn school en zijn omgeving in 't biezonder, h ier b. v. een
of ander vak meer op de voorgrond of op de achtergrond dient te houden,
d á á r uit een uitgestrekt veld van kennis, spaarzamer of voor de omgeving
toepasseliker grepen dient te doen, elders eenvoudiger, doelmatiger of goedkoper benodigdheden dient aan te schaffen. Nooit echter — voorzover onze
kennis reikt, — is het hier de bedoeling hierin gebiedend op te treden; steeds
advieseerde het toezicht, hield het oor open voor tegenvertoog, en toonde zich
bereid tot mondeling overleg. Waarlijk, — het zij hier dankbaar erkend, —
in ons vrij land is 't zeker wel aan de onderwijzer, tevens hoofd van 'n
school, dat een grote mate van vrijheid is toegestaan bij het regelen van de
gang en de inhoud van z'n onderwijs. En die vrijheid, aangroeiende met
het vertrouwen, dat z'n autoriteiten in hens hebben leren stellen, is voor hens
die aan z'n school een goede naam heeft weten te verbinden, zo g,)ed als
onbegrensd.
Deze vrijheid nu, door de Wet bedoeld, en door het Toezicht begunstigd,
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is voor de vrije ontwikkeling van de metodiek niet anders dan ten goede
geweest, en heeft ze een fase binnengeleid waarin ze zich op dit ogenblik
noch bevindt, en waarin ze het onderwijs een ganse herschepping laat onder
Wat ze, waar (lit mogelik is, tracht door te voeren, is: een algemeen-gan.
normgevende metodiek, uitgewerkt in details voor de School, in abstraksie
genomen, te vervangen door een voor elke school op zichzelf gedetailleerde
metodiek, uitgewerkt aan de hand van algemene grondregelen. Dit streven

is slechts een konsekwensie van een voor vijf en twintig jaren in praktijk
gebracht prinsiep, om het onderwijs van aanschouwing te laten uitgaan, welk
prinsiep, eerst lang alleen toegepast op de exakte kundigheden, ook, vooral
in de laatste jaren, de toon gaf in andere nuttige kundigheden, n.l. die welke
tegenwoordig, voorzover ze het aanvangsonderwijs in die vakken bedoelen,
wel worden samengevat onder de naam van zaakonderwijs of realia. Zo
begreep men in de laatste tijd, dat waar het onderwijs in de geschiedenis,
met de telkens terugkerende begrippen van volk, bestuur, wet, oud e rd o m en voogdij, verhelderd kon worden door de voorafgaande bespreking
van 'n huishouding op kleiner schaal, b. v. 'n gezin, 'n stads- of dorp sb e s t u u r, het toch veel wenseliker is, bij de uitduiding van die inleidende
zaken de omgeving van het kind zelf te nemen, dan door middel van schoolboekjes de leerling met zijn gedachten te laten verwijlen in een door de een
of ander schrijver in abstrakto samengesteld dorp of stad, waarin een kind
zich moeielik weet in te denken, terwijl het noemen van de zaken zelf, uit
z'n omgeving het veel meer vastigheid geven in het volgen van de verklaringen
van z'n onderwijzer. Dezelfde weg werd al lang gevolgd bij het onderwijs
in de aardrijkskunde, waar eerst het lokaal, waar 't kind onderwijs ontvangt,
en daarna in telkens wijder kring de omgeving, als een stuk van de aard
wordt waargenomen, beschreven en in kaart gebracht. Eveneens-opervlakt,
wordt niet die omgeving rekening gehouden bij de natuurkundige vakken,
waar bij voorkeur de natuurverschijnselen uit de nabijheid en het zintuigelik
waar te nemen leven der planten en dieren als stof van onderwijs wordt
voorgeschreven. Hoe langer hoe meer neemt men het kind als middelpunt
van z'n wereld, die men van lieverlede voor hem wil openen, niet de wereld
die een generalieserende metode van een abstrakt centrum uit door allerlei
kring -abstraksiein heen voor hem wil ontsluiten (7), 1 ) maar z'n zichtbare
wereld, die hij door middel van reëele dingen reëel leert zien.
Het is gemakkelik in te zien, dat (lit gewijzigd inzicht de verplaatsing
van het zwaartepunt der metodiek, uit het boek naar de school, als de plaats
van de praktijk, met zich meebrengt. Elke inrichting van onderwijs krijgt
er, om zo te zeggen, een voor zichzelf alleen geldende en voor zich alleen
te volgen detail-program door, dat zamen te stellen is door de onderwijzer
van de betrokken inrichting. Iemand in Drente of Limburg woonachtig,
kan als een man van inzicht, in een voorschrift een algemene leiding geven
en aanwijzingen doen, waaraan de samensteller van 't schoolleerplan in
') Zie m'n krietieken op dergelike metodes in Taal en Letteren VI, 5e afl.
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't algemeen zich heeft te houden, hij kan echter voor een Noordhollandse
dorpsschool, b. v., waar de onderwijzer zijn leerlingen van hun omgeving uit,
de dingen leert zien, aan die kinderen hun omgeving in werkelikheid niet
leren kennen. Maar dan vervalt ook voor die school — en mede voor alle
andere scholen — het boek, waarin de man uit Drente het beproefde, maar
waarin hij moest falen, omdat een kind z'n eigen omgeving niet kon'te zien
krijgen uit het geschrevene van een ander, die er niets van afweet. En zelf
een boek schrijven over z'n omgeving, doet de Noordhollandse onderwijzer
niet, omdat het hem in de eerste plaats te doen is om de wijze, waarop z'n
leerling die kennis zich eigen maakt. Immers hij volgt het prinsiep, dat (le
leerling langs de weg der aanschouwing tot de kennis der dingen moet
komen. Nu volgt hier van zelf uit, dat deze onderwijzer, omdat het gebruik
van een generalieserend boek bij hem geen zin heeft, ook dat boek niet op z'n leerplan kan plaatsen, en in 't algemèèn kan hij bij z'n aanvangsonderwijs, dat de
aanschouwing tot grondslag heeft, geen boekjes gebruiken, omdat de boekjes
liet kind in een andere wereld verplaatsen en hem van de reëele wereld om
hens, afleiden. Wat hij wèl kan doen, is, op z'n offiesieëel stuk een in druk
bestaande algemene handleiding noemen, die voor alle onderwijzers en voor
alle scholen, algemene voorschriften geeft. Uitteraard zegt evenwel zo'n handleiding met z'n generalieserende inhoud, voor een bepaalde school eigelik weer
niets, en is als studie -werk in (le boekekast van de studerende onderwijzer
eer op z'n plaats dan om te fiegureren op een leerplan, voor een autorieteit.
Een teorieserend handboek wijst de weg voor verschillende gevallen; een
schoolprogram noemt dc feiten van de toegepaste praktijk.
Voor wie de ontstentenis van lees- en leerboekjes in de eerste schooljaren
bovenal, iets bedenkeliks moge hebben, — een goed schoolman, ook een van
de oude stempel en misschien hij vooral, — kan niet anders dan zich in
't verschijnsel verblijden. Een zelf-geschapen metode voor een eigen inrichting
van onderwijs blijft altijd de baas. Wat er tegen aangevoerd kan worden,
is, (lat terwijl (le in druk verspreide en elders in gebruik genomen boekjes
op resultaten kunnen wijzen, de doeltreffendheid van de nieuw-ingevoerde
gang van zaken in elk geval noch moet blijken. Maar slit is 'n bezwaar
dat ook in te brengen is tegen alle nieuwe voorschriften, zelfs tegen wetten
en verordeningen. En wat in deze het bezwaar grotendeels opheft, is de
omstandigheid, dat bij het onderwijs het nieuwe gemeenlik krieties naast het
bestaande z'n vorne krijgt, ja bijna altijd ontstaat in de krietiese toepassing
van het oude. Maar ook daar, waar (lit niet zo kon zijn, wat valt er niet vóór
te zeggen! Waar onder het volgen van door andere vastgestelde leerwijzen,
bij de onderwijzer de niet- zelf - gekozen voorbeelden, de niet- zelf - gezochte logiese
opvolging in de redenering, veeleer afleiden in z'n onderwijs, dan dat ze bij
de leerlingen (le behoefte van 't oogenblik kunnen tegemoet komen, in 't kort,
zich storend stellen tussen de opvoeder en het kind, zal het door eigen
nadenken verworven inzicht veel meer rechtstreeks en veel overtuigender
spreken van hoofd tot hoofd; zal ook het voor z'n eigen praktijk en omgeving
gekozen voorbeeld z'n uiteenzetting veel meer verhelderen; zal ten slotte z'n
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voor de vatbaarheid zijner leerlingen geëigende logiese gedachtengang veel
geleideliker kunnen zijn. Wat de grote zaak is: een eigen mening geeft het
onderwijs meer klein en kleur; het gesproken woord spiegelt er beter bij af
de persoonlikheid van de onderwijzer; het door de leerlingen gewonnen inzicht
is geen andere dan het gezicht van pie onderwijzer op de dingen, dat ziende
het hunne is geworden; en wat geen kleinigheid is: doordat bij deze recht
wijze van zien, zeggen en zijn bij de o p--strekinfluëg,d
v o e der een grote invloed heeft op de manier van zien, zeggen en zij n
bij de leerling, zal de zelfstandigheid van de onderwijzer, waar hij de zelfbewuste metode is, de k a r a k t e r- vorming bij de leerling krachtig ten goede
komen. En dat het onderwijs er in de eerste plaats bij wint, — wie zou er
aan kunnen twijfelen!
Zijn alzo de pedagogiese voordelen, èn door het reëele zien, èn door het
toenemen van ziel in het onderwijs, niet te miskennen, waar de zelf-gezochte
metode voor de naaste praktijk het al te generalieserende boek vervangt, —
ook de mogelike bedenking, als zou 'n metode, die aan 'n leerling z'n
omgeving, als de door aanschouwing verkregen basis van alle onderwijs aanbiedt, bij het vaststellen van de aan te brengen leerstof te lokalieserend
optreden, en tegenover het merkwaardige, buiten de dagelikse sfeer van de
leerlingen liggende, te veel ophef maken van het allicht onbelangrijke
plaatselike, — ook deze bedenking verliest z'n kracht, wanneer we noch eens
de konsekwensie van het hoofdbeginsel der nieuwe metode releveren, nl. dat
alle onderwijs van aanschouwing uitgaat, d. i. dat het door 't reëel waar
eigendom gewordene de spiegel is en blijft, waarin de nieuwe dingen-nem
lijnen en vormen verkrijgen; door het vergelijken van het onbekende met
het bekende, het konstateren van de overeenkomsten en de verschillen, rijzen
de nieuwe gestalten omhoog op de steunende basis van de meest posietieve
realieteit. Zo blijft steeds die realieteit het onverplaatsbaar middelpunt waar
bij voortgezet waarnemen de buitenwereld zich kringsgewijs groepeert-omhen
en telkens nieuw gebied bij het verworvene wordt ingelijfd. Wat daardoor
nu gebeurt, is geniakkelik in te zien; de kringen der algemene kennis, lig
om de verschillende en uiteenliggende centra van de reëele wereld, zullen-gend
elkander eens snijden, worden al groter en bedekken eindelik elkander geheel.
Al heel duidelik komt dit uit bij het onderwijs in de aardrijkskunde. Te
Wilhelminadorp b. v., in het land van Goes, zullen de concentries uitgroeiende
kringen achtereenvolgens het schoollokaal, het dorp, een deel van Zd-Beveland
en de Zeeuwse eilanden insluiten, om ten slotte het gehele Nederlandse gebied
in zich op te nemen; een leerling te Beilen krijgt daarentegen achtereenvolgens kleinere en grotere delen van Drente, en van de noordelike provinsieën in z'n bezit, en toch zal ten slotte bij een knaap uit het Goese land,
zowel als bij de Drentse knaap, na voortgezet onderwijs genoeg algemene
kennis van 't gehele land aanwezig zijn, om ze beide een en ander over de
Noordzee-eilanden of over de Nederlandse visserij te laten neerschrijven. En
dit geldt ook andere zaken van algemene kennis, die ze beide, zij het ook
langs verschillende wegen hebben leren kennen. Want hier is 't de zee of de
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akker, elders de hei of de veenpoel, elk met zijn eigen omgeving, natuur,
dierlik leven, bedrijf, ja wat niet al, die het jonge indieviedu als z'n zelf verworven wereld, tot een latere uitbreiding leert aanschouwen. En — we wezen
noch niet eens op het feit, hoeveel leerlingen als volwassenen blijven waar ze
't eerste onderricht genoten, en hoe zij dus in de eerste plaats met die dingen
te maken hebben, die hun 't eerst met een metodiese voorbereiding, onder de
biezondere aandacht werd gebracht.
Uit het voorgaande zal 't reeds de lezer gebleken zijn, dat het Papieren
Gezag van het abstraherende en generalieserende Boek allengs plaats gaat
maken voor het onomstotelik gezag van 't naakte, reëele feit. En omdat nu
de School zich geen andere taak meer kan stellen, dan alléén z'n leerling
met die volle realieteit om hem heen, de wereld om hem reëel te leren zien,
kan de School z'n autorieteiten niet meer verwijzen naar de Wereld -in-'t Boek,
omdat dit juist de reëele wereld negeert; omdat dit juist het oog van 't kind
voor z'n omgeving sluit, door z'n geest te laten verwijlen in een handenmaaksel
en hersenspinsel van anderen. En waar tegen cle konsekwente toepassing van
de tegenwoordige beginselen in, het Schooltoezicht het abstraherende 'Boek' op
•'t geschreven program en daarmee ook in de praktijk van de school zou willen
handhaven, zou dit indruisen tegen de natuurlike ontwikkeling van de weten
vrij als elke wetenschap; het zou een dam opwerpen-schapelikmtod,
tegen de geleidelike doorvoering van het grote beginsel, dat in de Nieuwe
Geschiedenis, eerst de natuurkundige, later ook de andere wetenschappen los
heeft gemaakt van vooroordeel en tradiesie: „let op de feiten, en bouw op de
gegevens!" Een wijze van optreden, die bijna ondenkbaar is ten onzent, en
in 't biezonder in de schoolwereld niet te verwachten, omdat hier het
Schooltoezicht, zoals we reeds opmerkten, aan de onderwijzer de meest vrije
hand wenst te laten in die zaken, welke de weg en de wijze van het door
die onderwijzer-zelf te geven onderricht betreffen.
Zoveel te uitdrukkeliker moge deze vrijheid in de wetenschappelike richting
der hedendaagse metodiek worden gereleveerd, omdat ons de vrees bekruipt,
dat niet overal het Schooltoezicht de tegenwoordige Spelling- beweging herkent
als een steun en tegemoetkoming op de weg van een konsekwente doorvoering van 't aanschouwingsprinsiep, en wel op een terrein waar dit beginsel
tot heden zo goed als niet toegepast is. Die vrees is zoveel te gegronder,
omdat ook de Nederlandse onderwijzers voor een groot deel zich noch eenzijdig houden bij het waarnemen der reëele buitenwereld door middel van
het oog, en vergeten, dat niet alleen de dingen door hun vorm en kleur,
stof voor waarneming bieden, nla.ar dat ook de klanken, en dus ook de taal,
als klank zijnde, (al wordt die klankenwereld opgenomen door het oor), een
rijk materieaal aanbieden voor het geestelik aanschouwen. En dit is wel te
betreuren. Want hoe zijn nu de zaken gelopen? Wij herinneren ons schrijvers
van boekjes over zaak- en stel - onderwijs, die, in (le waan van de leerlingen
in hun eigen wereld te plaatsen, 'n willekeurige wereld om hen heen sponnen,
en hun eigenlike omgeving achter de opgedrongen algemeenheid vermomden.

De Spellingbeweging en de School.

27

En evenals bij deze schrijvers de dingen uit hun boekjeswereld, — willekeurig
gekozen abstraksieën eigenlik — niet anders dan ijdele schimmen zijn, zo ook
verliest de taal met zijn kenmerk van z'n realiteit, d. i. met z'n klank, eveneens
zijn ziel, en wordt in plaats van 'n levende feitenwereld, 'n levenloze schim
dode vormen, anders gezegd: woorden. En wat wordt nu het-menwrldva
taalonderwijs? Zoals het pseudo -zaak- en stel-onderwijs 'n kind zich thuis
wil laten gevoelen in 'n denkbeeldige, voor allen gelijkvormige wereld, en
't kinderoog van de waarneming der zaken zelf afsluit, zo leert ook het
pseudo- taalonderwijs al lang verouderde, maar voor allen geldig geboden
woordvormen kennen en gebruiken, en sluit dus mede het oor af voor de
waarneming van het feit zelf. Kortom, het taalonderwijs vervreemdt door
z'n onwetenschappelike beginselloosheid en z'n onwezenlikheid het indieviedu
van z'n wereld -in -klank bm hem, en is als zodanig uit een opvoedkundig
oogpunt zo goed als veroordeeld.
Dat bij deze vrij algemeen heersende zienswijze het generalieserende Boek
gelegenheid heeft, gezaghebbend op te treden, behoeft geen betoog; evenmin,
dat ook daar waar dit „Taal" -Boek regeert, — zoals we vóór dezen in
andere gevallen zagen, — dit Gezag de terugkeer tot de realieteit zelf, voor
de School onmogelik maakt. En laten we eens nagaan, hoe waarlijk onpedagogies we eigenlik bij het ,Taal'- onderwijs te werk gaan. Terwijl daar, waar
de door 't óóg waargenomen dingen in beeld worden gebracht, allereerst gelet
wordt op het meest trouwe weergeven van de natuur, terwijl b. v. het teken
een totaal zuivere reproduksie van het aanschouwde verlangt, —-onderwijs
wordt daar, waar de klanken in tekens worden voorgesteld, d. i. bij 't spellingonderwijs, niet de eenmaal voorlopig vastgestelde overeenkomst — want spelling
is zaak van overeenkomst — konsekwent normgevend vastgehouden, maar wordt,
ongelet of het door 't Boek voorgeschreven teken al of niet klopt met het
overeengekomen teken, de spelling beheerst door een stelsel van willekeurige
regels en uitzonderingen. En de willekeur van die regels maakt ook noch,
dat waar volgens de bestaande spelling, de klank 'zuiver' door het teken
zou zijn af te beelden, ook dhár noch de zuiverheid bloot het werk van het
toeval is, omdat de gevallen, waarin een leerling al of niet z'n oor mag
raadplegen, eerst na veel oefening en na lang gehoorzamen aan voorschriften
buiten de waarneming om, in z'n geheugen kunnen opgenomen worden.
Hoe inkonsekwent de School — en dat noch wel tegelijkertijd met de
opname van het met 'n zuiver metodies doel ingevoerd tekenonderwijs, — in
deze uit een pedagogies oogpunt handelt, zal men inzien, zo we hier omtrent
de waarneming door middel van het oog, en die van het oor, in 'n nadere
en met voorbeelden gestaafde, vergelijking treden.
Wanneer aan 'n leerling, die tot taak heeft, een los- zittende hond af te
tekenen, 'n berisping wordt gegeven, omdat hij die hond zonder ketting
heeft weergegeven, met de opmerking erbij, dat 'n hond altijd en zonder uitzon
ketting wordt getekend, omdat als er een hok bij is, hij er-deringmt'
toch aan vast moet zitten, wat zonder ketting niet aangaat, — dan zal deze
manier van doen niet alleen in de kring van de tekenmeesters, maar ook
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daarbuiten de gegronde aanmerking ontlokken, dat tekenen het afbeelden is
van de werkelikheid, zoals het oog het ding ziet, — en niet, zoals het ding
zich op een andere tijd kan voordoen. Wie wat verder denkt, voegt er
allicht bij, dat wie het oog de werkelikheid leert veronachtzamen, met z'n
tekenonderwijs juist het oog vervreemdt van de natuur, omdat een hond die
niet aan de ketting ligt, onmogelik aan 'n ketting gezien kan worden.
Anders gaat het bij 't afbeelden van klanken. Aan 'n Jong leerling, die
pas begint en dus alles gelooft, wordt wel degelik 'n verwijt gemaakt, als
hij bij 't afbeelden van de klank hont de laatste letter niet volgens de door
hem gehoorde klank tekent; hem wordt er op gewezen, dat in dit geval altijd,
en zonder uitzondering, de klank moet worden voorgesteld, niet zoals hij
wordt waargenomen, maar zoals hij in een ander geval waargenomen wordt,
b. v. als de klank hok er bijkomt, en in 't algemeen, als de klank langer
is en dus gèèn hont is. , Wat zien we dus hier? Het jonge kind moet bij
de schrijfonderwijzer doen, wat zoëven de tekenmeester voor onmetodies af
keurde: — het kind moet breken niet de werkelikheid, en iets weergeven,
wat op 't zelfde ogenblik geen werkelikheid wezen kan.
Zodra 'n wetenschap buiten de grenzen van 't reëele gebied der feiten
treedt, verliest hij zijn karakter van waarheid, en doolt langs de onzekere
paden van 't toeval, of meent 'n vaste grond te voelen op de duistere weg
der tradiesie. Waar toch het jonge indieviedu, met hond en paard te
schrijven, zich niet aan de klank mag houden, daar mag hij het wèl, waar
het bont en kaart heeft te schrijven. En terwijl het hier nog een steun
heeft in 't verlengen van de klank, en nu wèl 't gehoor mag laten beslissen —
hoe inkonsekwent toch! — wordt de moeielikheid noch groter, wanneer het
kind hoegenaamd niets heeft, wat in deze raadgevend kan optreden. Zo is
vis met een s, dat evenals vos met een s de klank, die gehoord wordt,
zuiver weergeeft, 'n niet geoorloofde afbeelding, terwijl de spelling vos w'el
geduld wordt. Zo is in: wat heb je daar 'n mooie stok de spelling
mooie, ofschoon die precies de werkelik gehoorde klank weergeeft, afkeurenswaardig, terwijl in: dat is heus 'n mooie stok, de spelling mooie
wèl mag worden toegelaten. Het is er dus ver van af, dat de School in z'n
onderwijs in alle delen opvoedkundig te werk gaat, ja, veeleer moeten we
ons er over verbazen, dat terwijl we ons beroemen goede pedagogiese inzichten
te hebben, we ons noch aan misvattingen schuldig maken, die rechtstreeks
indruisen tegen 'n metode, die in deze eeuw zo veel mogelik in alle takken
van wetenschap is ingevoerd.
Wanneer we 'n bepaling moesten geven van wat eigenlik Spelling is,
zouden we zeggen: een bij overeenkomst bepaalde wijze van voorstellen van klanken in tekens. De speltekens zijn dus in de eerste
plaats 'n overeenkomst, en ook niets meer dan 'n overeenkomst, zoals ook
de 'coëfficienten' en 'exponenten' in de rekenkunde en de scheikunde niet
anders dan overeengelkonien tekens zijn. Nu wordt de overeenkomst het
eerst gesloten door de onderwijzer met z'n leerlingen, en om latere omslag te
voorkomen, stelt ook hij niet hen in 't voorstellen van de gesproken klanken
-
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de eenmaal algemeen gebruikelike lettertekens vast. Maar al zijn nu de
vastgestelde tekens van algemeen gebruik, daarom zijn de geschreven teken
woorden noemen, noch geen algemeenheden. Evenmin-kolesi,dw
toch is bij 't aardrijkskundig onderwijs, al gebruiken we overal bij 't weergeven
van onze onmiddellike omgeving, algemeen dezelfde krijtstrepen, stippen en
hokjes, de voorstelling van mijn omgeving nooit een algemene voorstelling van
d e omgeving. En evenals nu in 't aardrijkskundig onderwijs, met de verplaatsing van 't centrum uit Goes naar Zwol, de voorstelling van de omgeving
een andere wordt, zoo zal óók met de verplaatsing van 't centrum, omdat
de klankrealieteit een andere is, de voorstelling van de reëele klankwereld,
m. a. w. de woordvorm een andere zijn. Het wordt ons nu duidelik, dat
die geschreven woordvorm het onaantastbaar eigendom is van de omgeving,
en, uit een opvoedkundig oogpunt gezien, het onaantastbaar eigendom is van
het klanken afbeeldende kind. Geen algemeenheid kan ook hier de door
indieviedueel waarnemen verkregen waarheid vervangen. Elk spelt dus met
het hem eigen gemaakte spelling-materieaal z'n eigen taal. Eerst leert de
School hem die taal als klank kennen, en in klank artiekuleren. De waar
bij zich zelf, wordt gesteund door 't luisteren naar anderen. Het-nemig
klankenmaterieaal is kosteloos bij de hand, en maakt een krieties vergelijken
mogelik. Onderhands worden de letters — geen woordjes geleerd. Daarop,
met de geleerde tekens, beeldt het kind de klanken af. Het kind schrijft, of
— zo men wil — spelt nu. Eerst gaat het wel wat krom, en 't kost oefening,
maar 't komt toch terecht. En 't hardop-lezen van 't geschrevene is de kontrole
van 't schrijven! Wat schrijft en leest het kind nu? Van zelf, de klanken
die het hoort. En zo leert het afbeelden, in de eerste plaats z'n eigen taal.
De grote zaak is, dat dit zuiver gaat. Zuiver gaat het, als de klanken presies
met het overeengekomen teken worden afgebeeld. Zuiver gaat het weer, als
de gesproken klanken van de onderwijzer b. v., getrouw worden weergegeven.
Ook zuiver, als de deftiger woorden, uit de boeken gelezen, trouw worden
nagespeld. En zo kan al naar een leerling het hoort, zuivere spelling zijn
1. Ben je komme rife; 2. Ben je kome rije; 3. Zijde gij kommen rijen, enz.
De vraag, of het volstaan mag, als een leerling de taal van z'n omgeving
zuiver afbeeldt, moet ontkennend worden beantwoord. Wat hij toch schrijft,
zal allicht niet kunnen gelezen worden door iemand uit 'n andere streek,
om de eenvoudige reden, dat de lezer ook de gesproken taal van de schrijver
niet verstaan kan. De schrijver moet dus 'n taal weergeven, die de lezer,
en zo nodig, ieder Nederlander, als ze gesproken wordt, verstaan kan. 't Een
doet hij, met de omgangstaal der beschaafde Nederlanders te nemen, een-voudigste
taal die overal door de beschaafde gesproken wordt, overal en door iedereen ver
wordt, ja, die ieder Nederlander als kind al, van z'n onderwijzer verstaat, en-stan
die hij dus ook, als hij lezen heeft geleerd, zonder moeite, in schrift kan lezen.
Het doel van de School moet dus zijn, dat de jonge Nederlander zich ook en
vooral in de beschaafde Nederlandse omgangstaal leert uitdrukken, m. a. w. dat
hij die leert spreken, en dat hij die zuiver leert spellen. Zuiver spreken en zuiver
spellen zullen elkander in de toepassing van deze metode ten krachtigste steunen.
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Mogen ook in een artiekel als dit, enige algemene voorschriften te geven
zijn, de gedetailleerde uitwerking van de te volgen regels hoort thuis bij de
School, omdat in de verschillende streken de taal, elk op z'n biezondere wijs,
afwijkt van het algemeen Nederlands. Maar men zal toch inzien, dat bij al
dit eigen-aardig streeksgewijs spreek- en schrijf-onderwijs, een weg wordt
gevolgd, die we bij 't onderwijs in de aardrijkskunde ook zien ingeslagen:
van 't biezonder plaatselike uit tot het algemeen nasieonale. De taal van de
Groninger, de Gelderse, de Zeeuwse en de Limburger scholier wordt door
krieties vergelijken met de taal van de onderwijzer en met die van de nieuwe
leesboeken, die gesproken taal moeten bevatten, — sprekende, schrijvende en
lezende, langzamerhand kringsgewijs uitgebreid in de richting van het algemeen
nederlands. Grote steun geeft hierbij al 't ander onderwijs, dat-beschafd
nieuwe dingen met algemeen - nederlandse namen binnen de gezichtskring
brengt. Maar altijd, zoals men kan nagaan, blijft de taal de gehoorde klank,
en blijft het afbeelden of schrijven een zuiver spel, d. i. — om hier niet
dubbelzinnig te zijn, — een konsekwent eu onverbiddelik trouw voorstellen
van de realieteit-in- klank.
De konsekwensie die aan de metode ten grondslag ligt, eist dezelfde
konsekwensie in de hulpmiddelen. Voor dezelfde klank dient overal hetzelfde
teken; dus, b. v.: aan boort zijn; vermoort worde; turf brant; koole brande;
kom; kap; enz. Of wel, — wat niet tegen de konsekwensie strijdt, —
verschillende klanken kunnen in enkele gevallen door een zelfde teken
worden voorgesteld, zoals in op en of, inc ei en meer. Inkonsekwent
echter is de voorstelling van een zelfde klank door verschillende tekens.
Immers nu zijn er onderscheidingen in 't afbeelden, die in de klank niet
worden gehoord. Waar dus, zoals in de vigerende spelling van De Vries en
Te Winkel, voor de zogenoemde toonloze klank vijf verschillende tekens worden
gebruikt, zoals in natuurlijk, vereniging, Dokkumer, avond, kelder, zou in
deze verschillende gevallen één teken moeten volstaan. Zou zulk een ver
verandering in te voeren zijn? Iets, wat zeer betwijfeld moet-envoudig
worden, bij de grote gehechtheid die men schijnt te betonen voor 't heersende
spellingstelsel. Juist wat de deugd uitmaakt van 't nieuwe, het vasthouden
aan de realieteit, zal voor de algemene invoering het grote beletsel zijn. Of
dan ons volk zo verbasterd is? Dat is hier niet de zaak; wat hier regeert,
is niet het kwaad, maar het uitsluitend gezag van de konvensie. Het
merendeel van ons volk schrijft, — of liever — verbeeldt zich te schrijven,
zoals het hun in hun jeugd geleerd is, zonder er verder bij na te denken.
Ze staan in 't zelfde parket als de schooljongens van vroeger, die bij rijtjes
leerden optellen en vermenigvuldigen, zonder dat ze goed begrepen, wat ze
eigelik met de eenheden en tientallen uitvoerden. Maar de School maakte
daar een eind aan enverbande voor goed dit masjienale gesijfer uit de plaats,
waar de verstandige ontwikkeling van de kinderlike vermogens bovenaan op
't programma staat. En zo zullen 't ook weer hier die onderwijs - mannen en
hun zonen zijn, die, overtuigd van het goed recht ener spelling, welke
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helendal ligt op de ontwikkelingsweg van de aanschouwingsiedee, voortaan
ook zullen breken met een manier van spellen, die totaal vreemd staat
tegenover de realieteit van het feit. Zij zullen, zo ze oog voor de grote
pedagogiese zijde van deze kwestie hebben, gaan beseffen, dat de School, —
afgezien van het gemak dat een spelling naar de klank als prakties resultaat
zal meebrengen, — in haar historiese taak, het nieuw aanschouwingsmiddel
voor de vorming van 't intellekt, allengs zal aanvaarden, en de volledige
toepassing van dit middel, niet groter of kleiner trappen van overgang
misschien, uit opportunieteitsgrenden, — niet hulp van die na hen komen
zal beëindigen. Elke poging in die richting gedaan, is tot volmaking van
het onderwijs, en daarom is de betekenis van het optreden der Kollewijners
zo groot, omdat zij niet een vereenvoudiging van het vigerende spellingstelsel, de mogelikheid openen dat het spel-onderwijs onder 't aanleren van
't schrijven van 't algemeen-Nederlands, dienstbaar zal worden gemaakt tot de
ontwikkeling van het waarnemingsvermogen en tot de vorming van karakter
op de school van de Toekomst. We kunnen ons dan ook-zelfstandigh
het geval niet voorstellen, dat het Schooltoezicht, geroepen om de onderwijzers
te raden en te steunen in hun taak der ontwikkeling, bij een konsekwent
doorvoeren van de overal geldende princiepes ook in de wereld-in-klank hierin
storend en afbrekend tussenbeide zouden treden. Het zou alleen dan plaats
kunnen hebben, wanneer een Schoolopziener, onbekend niet liet wezen en
de waarde van de Kollewijnse spelling ten opzichte van de opvoedingstaak van
de School, het gewone advieserend standpunt dat het Toezicht inneemt, ging
verlaten, en in z'n dwaling, tot schade van z'n gezag en tot kwetsing der
onderwijs-vrijheid, de geest en de bedoeling van de Wet ging bestrijden, waar
hij die volgens eed en plicht had te handhaven of te bevorderen.
Wat vooral het voor enkele machthebbende zo verleidelik zou kunnen
maken, tegenover het Kollewijnisme, zo niet vijandig op te treden, dan toch
een wantrouwende houding aan te nemen, en in 't algemeen, wat de konvensieonelen tegen de nieuwste spelling hebben, ligt voornamelik, naar hun
mening, in het negatieve en afbrekende, dat aan de redeneringen en de
vorm der geschreven woorden ten grondslag ligt. Ze voelen onbewust, dat -evenals ook bij andere zaken — de vormen verbroken en opgeruimd worden,
en de dingen dus niet meer aan die vormen herkend kunnen worden, ze
tegenover hen die de dingen in hun wezen en waarde kennen, als hulpeloos
staan en in raadselen leven. Wat is nu norm, denken ze, nu de vhrm geen
norm meer is? Wat is in deze in 't biezonder normgevend, nu van de taal
de vormen verdwijnen ? Is niet de kennis van de taal juist gebazeerd op
't kennen en 't toepassen der vormen ? -- Zo redeneren ze allicht, beroepen zich
daarbij op de historie en de wetenschap, en zouden zich voor de zuiverheid
van de bedreigde moedertaal, die volgens de wet, artiekel zoveel, ook op de
scholen moet worden onderwezen, gaarne — geroepen of gerechtigd — als
handhavers willen opwerpen, zo die ijver tot geluk voor de zaak, niet getemperd
werd door tweeërlei overweging: 1. dat iemand niet graag voor bekrompen
wil worden gehouden bij mangel van eerbiediging van een anders overtuiging,
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en 2. dat een beweging, die volgens hen van zelf wel weer dood zal lopen,
niet bevorderd moet worden door hem te onderdrukken. Overwegingen, die
dan ook niet anders dan op prijs moeten worden gesteld.
Evenwel zal (te lezer uit wat voorafging, hebben kunnen nagaan, dat het
Kollewijnisme juist het positief -wetenschappelike nastreeft, terwijl de bestaande
spelling zich hoegenaamd niet bekommert om het al of niet negéren van de
realieteit. De nieuwste spelling wil van de klank van tegenwoordig uitgaan,
de bestaande zich richten naar de oude schrijfvorm van eeuwen geleden. De
zuiverheid bij de eerste is niet de zuiverheid bij de laatste. Bij de eerste
zoekt de speller het reëele feit, bij de bestaande is het leren zuiver - schrijven
juist het leren schrijven af van 't reëele feit, d. i. de gesproken klank. Wat
zien we nu gebeuren? Bij 't aldoor vervreemden van de klank -realieteit, en
't aldoor gehoorzamen aan de voorgeschreven vorm, kwam — we merkten het
reeds op -- voor de genegeerde indievieduele aanschouwing weer het algemene
Boek -de-Abstraksie als 'Gezag' opdagen. En zo is (Ian bij ons onderwijs, altans
wat het Nederlands-schrijven betreft, noch altijd het Spelling- en Spraakkunst Boek de gezaggevende abstraherende algemeenheid, van welke we het onmogelik-metodiese in de vorige bladzijden hebben aangetoond.
Maar er is noch wat anders. De grote vasthoudendheid van vele geleerden
en half- geleerden in 't handhaven van de onware voorstellingen der reëele
feiten, (in deze: de niets - zeggende letters,) ligt grotendeels hierin, dat men de
tekens als reliekieën wil bewaren van verloren gegane klanken, zodat met
het bewaren dier rudieinenten, de geschiedenis van 'n woord voor 'n deel
altans, aan 't weetgierige nageslacht kan worden overgeleverd. Dat dit —
zo het waar is — maar voor een deel der woorden geldt, ziet iemand dadelik
in, die de woorden os, vlas, jaren en vuren vergelijkt met bosch, asch
he e t e n en k o 01e n en opmerkt, dat in de eerste vier, de zogenaamd
sporen zijn weggelaten, terwijl ze in de laatste vier zijn gehandhaafd.-histore
De reden, waarom sommige van die woorden tot oudheidkamers zijn gekozen,
en andere weer niet, blijft voor de belangstellende duister, omdat hierin alleen
de willekeur beslist. En dat die bij toeval aangewezen woorden de schatten
van hun historie zeer onvolledig en zeer oneigelik bewaren, zien we aan 'n
woord als visch, dat in'fGoties fisks, in'tOudnoors fiskr, in'tOudsaksies
fist, in 'tMiddennederlands vise is geweest, en later visch, maar nu vis,
zodat ons e h veel beter door een ander teken zou kunnen worden vervangen,
om de oudere en oudste 'historie' aan te duiden. De oudste vorm is wel
fiskis, piskis. En daar komt noch bij dat het dragen van de nasleep eh
soms niets zegt voor een vermeende historie; het woordje hij s o hen is niets
anders dan hijssen en is nooit hijsken of hijseen geweest.
En al ware dit onvolledig, inkonsekwent en willekeurig afbeelden van de
rudiementen op zich zelf niet reeds uit een wetenschappelik oogpunt ver
wat bedenkeliker is, — het strijdt weer met de ware betekenis-werplik,—
van wat we eigelik met het schrijven van onze woorden bedoelen. We geven
immers de klanken in tekens weer, evenals we de dingen die we zien,
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eveneens door lijnen en verven weergeven. En wie ter wereld krijgt het nu
in z'n hoofd, om bij het afbeelden van het een of ander levend dier, dat 'n
vormgeschiedenis gehad heeft, in die afbeelding de verdwenen rudiementen
te tekenen? Er is, geloven we, geen kans, 'n tekenaar te vinden, die 'n
volwassen kikvors zou voorstellen met 'n staartje en met zwemvliezen,
alleen om de mensen te laten zien, dat de kikvors vroeger 'n staart en
zwemvliezen gehad heeft, evenmin als één onzer fotografen ons, omdat onze
voorouders Germanen waren, met een de afkomst kenmerkende blonde lok
op het hoofd, zou opsieren. Neen, 't is de levende werkelikheid, die we bij
dit tekenen en fotograferen juist op zo'n hoge prijs stellen, en daarom is 't
zo vreemd, dat we in 't afbeelden van wat het oor waarneemt, zo geheel van
de werkelikheid afwijken, en ons in deze noch angstvallig hechtten aan
verkeerde inzichten, als zou met de bestaande spelling de historie der woorden
kunnen worden overgeleverd, ja, als zouden de woorden, als de huisjes slakken, hun vormgeschiedenis met zich meedragen of meeslepen. 1
En wat voor ons en de School weer alles afdoet, — dit pseudo-wetenschappelik gebeunaas, dat de taalgeleerden maar niet prijs te schijnen kunnen
geven, maakt ook al inbreuk op een pedagogiese regel. Immers, al moet
worden toegegeven, dat bij enkele woorden, als steen en en koolen, de
geleerden in de dubbele ce en oo het voormalig klankteken herkennen, van
(le andere kant is 't weer niet waalr, dat overal de ee de klank ai of ei zou
vertegenwoordigen (b.v. in heeren), terwijl iemand, (lie 'tweet, het ook bij
'n vereenvoudigde spelling wel zal blijven weten. Waarom is 't voor ons nodig,
het teken als 'n vroegere -klank vertegenwoordigend teken, in 't schrijven te
laten optreden? Is 't bij 't spreken wel nodig, die historiese verwantschap
aan te duiden, 't zij met een klankwijziging, aksent of handgebaar? Is
't juist bij 't spreken en 't schrijven niet alleenlik het doel dat wat men
vertellen wil, zo duidelik mogelik mee te delen? En wat voor belang kan
er nu de hoorder, wat voor rezultaat er de meedeler van hebben, als deze
wil laten merken, dat de klanken, waarin dit geschiedt, in oudere talen
historiese verwanten hebben! Een nutteloos iets, dat maar afleidt, en op (le
meedeling zelf storend zou werken. Het zou tegen de eenvoudigste regelen
van de waarheid en de schoonheidsleer zijn, en strijden met de opvoedkundige
regel: „Vestig bij 't onderwijs de aandacht op datgene alléén, wat ge wilt
dat uw leerling in z'n geest zal opnemen."
)

Zo krijgt ons volk in z'n spelling een massa dode, pseudo-wetenschappelike
tradiesie. Om die tradiesie te bewaren, wordt het in z'n jeugd bezig gehouden
met het leren en toepassen van willekeurige regels. Hoe tijdrovend, onvruchtbaar, en dus kostbaar dit vormenonderwijs is, laat zich gevoelen. Maar wat
vooral het tans vigerende Spelling- en Grammatika- onderwijs tot een absurditeit maakt, is, dat het niet van de realieteit van de gesproken en waargenomen klank uitgaat, maar in plaats van onder het krities-metodies vergelijken

') Vgl. Jaski, in Vragen van den Dag 1896.
viu
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van de uitkomsten der waarneming te komen tot een vereenvoudigde, en
steeds de realieteit afspiegelende us Us, — een onwetenschappelike, willekeurige,
oneenvoudige en onvolksaardige schrijfusus, normgevend als voorschrift, vol
eerst bij volledige toepassing, — onder de naam van de moedertaal,-makt
overgeleverd kleinood van ons voorgeslacht, ter nabeelding aan de 19áe-eeuwse
jeugd wil voorhouden. Op deze schrijf-usus richt zich nu het vormen leren als 's volks t a a 10 n der w ij s; en 't `wijsgerig' geknutsel dat de vormen
van 't tradiesieoneel Taal- Wetboek goedpraat, herinnert aan 't spitsvondig
geredeneer der Scholastieken, wie nagegeven wordt, dat ze niet `denkoefeningen'
de Middeleeuwers voor de geestesslaap hebben bewaard. Maar ook, als voor
Middeleeuwers, zullen de 19áe-eeuwers het moeten aanzien, (lat hull-hend
onwetenschappelike roetode plaats moet maken voor de weg, (lie de nieuwe

geschiedenis aanwees: breken met het gezag, en uit te gaan van de suljek-

tieve aanschouwing !
Het Lager Onderwijs heeft in ons land, wat de toepassing van het aan
verheldering van 't metodies inzicht en de volmaking-schouwingbel,d
van de leermiddelen_ 'n welverdiende reputasie verworven. Het heeft hij de
allernodigste praktiese vaardigheden, vakken van algemene kennis gevoegd,
en later, begrijpende dat de te verwerven kennis in waarde toeneemt door de
wijze, waarop ze wordt verkregen, heeft het ein zo te zeggen, de leerstof
door de roetode gewijd. Maar in één ding altans, heeft het gedwaald. Het
heeft nooit begrepen wat taal was, en toen 'n goedbedoelend `liberalisme'
tot verheffing van 't Volk, de Lagere School 'n in- miniatuur-vakken -school
van 't Hoger maakte, heeft het, om het vak `Taal' in te voeren, van de
feiten zelfs, de v or m e n van die feiten geabstraheerd, — en 't leren - gebruiken
van die vormen, los van de realieteit, als taal - onderwijs genomen.
Maar het kan z'n misslag herstellen. Het kan zich als losmaken van de
Akademiese tradiesie, z'n eigen leven hervormen, en dit zelfs naar boven doorvoeren. Het zal dan eerst zijn: V o I k s o n d e r w ij s. Laten zij, die met ons
deze dingen zien, met ons meedoen in onze Vereenvoudiging, om te komen
tot de Nieuwe School.

Dubbeldam.

J. KOOPMANS.

OUDT-HOLLANDTSCH BETER -VERSTANDT OMTRENT RYTHME.

Op dose Quicken sal sonder twyfel veel gheseyt werden, d'een sal dit,
d'ander sal dat schorten, alle sullen sy ghenoech weeten te schimpen, ende,
soo veel in haer is, berispen: haer beroepende op de maet, ende Fransche
snee: op de syllaben, off die lanck off tort sijn, ende dierghelijeke neus
meer. Dan seecker dit en heeft niet oft weynich om 't lijff.
-wijscheyt

Uit de Leidsche 1612- editie van R. VISSCHER'S Brabbeling:
Den Drucker tot den Verstandighen Leser.

HOE MEN UITGEEFT EN VERKLAART. 1

Vondel's Werken, uitgegeven door

)

VAN LENNEP,

herzien en

bijgewerkt 41oor J. W. UN GE R.

Prof. W. de Vreese in Gent wijst in een breed betoog in de Dielsclie
de onbetrouwbaarheid in elk opzicht van ale hier genoemde

Warande 1

)

uitgave aan.
„Sommige van de afwijkingen" — door De Vreese in een grote collatie
bijeengebracht — „kunnen drukfouten zijn, sommige onwillekeurige vergissingen; maar verreweg de meeste hebben al de schijn veranderingen te zijn
die wetens en willens door de uitgever zijn aangebracht."
En ging hij daarbij maar „naar een bepaald plan te werk" en zei hij
„waar en waarom hij 't doet. Maar „het hoge woord moet er uit: dat
deze nieuwste Vondel - uitgave volkomen onbetrouwbaar is, en evenals
zekere welbekende Huygens-ediesie, onzaliger gedachtenis, de eer der Neder
filologie groteliks in gevaar brengt."
-landse
De interpunctie is evenzeer verknoeid, vaak. Mischien met het loffelike
doel om daardoor de minder geoefende lezer tegemoet te komen. „Maar wat
nut kan dat wel opleveren, aangezien er onder de overblijvende regels nog
honderden zijn, waarbij Vondel's leestekens zijn blijven staan, ofschoon ze
daar evenveel moeilikbeden opleveren ?"
En dan is vaak een vraagteken in een uitroepteken, een komma in een
punt veranderd, of geheel weggelaten, enz. enz. „Wat bewijst ons (lat hij.
door zijn onkontroleerbare veranderingen, de bedoelingen van de dichter niet
heeft verduisterd ?"
„Daarenboven: met de interpunctie uit de 17e eeuw is het gesteld als met
die uit de 15e en 16e: wij kennen die nog zo weinig! er zijn verschillen die
wij nog altijd niet volkomen begrijpen, en de studie er van werd tot heden
t Gaat trouwens net zo met de uitgaven van
volkomen verwaarloosd." 3
middel-nederlandse teksten, waar evenzeer de interpunctie als een quantité
negligeable wordt beschouwd!
Kleine letters worden in hoofdletters veranderd, tegen Vondel's eigen
handschrift in. En pingekeerd. Afkappingstekens worden geplaatst, wegge
verplaatst. Met samentrekkings- tekens en trema's op dezelfde manier-latenof
gehandeld.
)

'

') Vooral is natelezen Taal en Letteren III, 31-46; 149-169.
') Jaargang IX (1896) blz. 629/35 en X (1897) blz. 603/43.
Zie het hierover ook al gesproken in Taal en Letteren VI, 313/4; II, 381.

3G

Hoe men uitgeeft en verklaart..

Ook de spelling is bedorven; we weten nog altijd heel weinig van de
nederlandse dialecten van vroeger tijd, 't meeste wordt verdonkeremaand door
de spelling te verhedendaagsen of te normaliseren. En vaak geeft dit bij
Vondel onjuiste lezingen.
Ook worden woorden verbonden of gescheiden, wat meermalen een andere
uitleg geeft.
De bewijzen zijn, behalve in 't stuk van De Vreese, voor ieder lezer te
vinden in (le facsimilé's, en de daarbij horende teksten.
Wat de Aantekeningen betreft, de data en bibliografiese mededelingen
zijn vaak weggelaten, of de eerste niet naar Vondel's eigen aanduiding geciteerd. Onderschriften en opschriften zijn gewijzigd „zonder de minste waar
lezing van de oorspronkelike tekst wordt niet altijd aangegeven,-schuwing."De
evenmin van wie de conjecturen afkomstig zijn; en waarom ze gemaakt
zijn. Vaak is (le oude oorspronkelike lezing zelfs de juiste! ') De verklaringen zijn vaak klakloos van Van Lennep overgenomen, ofschoon ze dringend
moesten verbeterd, of geheel geschrapt als niets-beduidende Vooral de taal
hadden nauwkeurige reviezie nodig; en nu is „de heer Unger noch-kundige
veel minder taalkundige dan Van Lennep het was."
't Rezultaat van alles is dat deze uitgave is „mislukt." 't Is ook wel geen
werk voor éen man, in een jaar of zes/zeven. — Ook is zo'n „volksuitgaaf
con hersenschim."
Prof. de Vreese hoopt in de D. W. kortere of langere collaties medeteielen,
daar „in de eerstvolgende jaren meer dan waarschijnlik geen nieuwe uitgave
zal ondernomen worden." — —
Mischien is slit het verstandigste besluit. Ofschoon .... —
't Is mij altijd voorgekomen dat dit soort uitgaven, naar de oude teksten
nauwkeurig afgedrukt, met varianten, bibliografiese, historiese toelichtingen, en
de nodigste verklarende aantekeningen, moesten gedrukt worden vanwege de
Maatschappij van Letterkunde. Men weet met hoeveel moeite het getal
intekenaars op de Huygens-ediesie door Worp, — zijn bijeen gehaald. Lukt
dit niet, clan moet men trachten een volksuitgaaf te leveren, en deze met
kunst- en vliegwerk aantrekkelik maken voor velen: dan blijven varianten
weg, en al wat enigsins weten sehappelik- geleerd lijkt; en komen er uitleg
voor in de plaats, die onnozel zijn voor wie iets gelezen heeft uit die tijd.-getjs
En geen wonder: ons land is klein, en de liefhebbers zijn weinige.
Bovendien, waartoe deze komplete uitgave voor 't volk? Geef aan dit een keur,
dat zal nicer profijt en nut doen, meer belangstelling wekken in onze oude
litteratuur Vond de Spectator 't al niet, hoe Huygens vervelend werd nu
hij kompleet onder 't publiek kwam?
't Ligt m i. op de weg van (le Mi van Letterkunde voor de bestudeerders
een komplete, wetenschappelike uitgaaf te geven. Zo doet men — naar men

) Eén delen we mee: 't Jaargetijde van Oldebarneveld heeft deze regel:
Ontbracker 't segel, om dien gruwel kracht te geven,
Met quisling van het leven, .
!

Hoe men uitgeeft en verklaart.
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weet — ook in 't Buitenland. Laat men dan verschillende personen van
onderscheidene studie opsporen, aan wie men 't werk toevertrouwt; laten
anderen advieseurs zijn met wat zij gezocht of gevonden hebben. Zo krijgen
we een betrouwbare serie van onze dichters.
Dan is er noch veel te doen, zelfs voor de 17e eeuw. Evenals Vondel
vraagt ook B red e r o dringend om een verbeterde uitgaaf. En evenzeer
Cats, om van de kleinere goden maar te zwijgen. En kans is er dat ook
zij hun beurt krijgen. Men heeft het plan al gemaakt om te herdrukken:
De spelen en kluchten van Cornelis Everaert. — De Vijftigh Lustige Historien Joannis Boceaty, door Coornhert samengelezen en vertaald. — De
Kluchten van W. D. Hooft. — De Gedichten en Brieven van P. C. Hooft. —
Roemer Visscher's emblemata. — Veelderhande geneuchlicke dichten, tafel
ende refereinen, terecht „de voornaamste bron waaruit wij onze kennis-speln
van de volkslitteratuur der 16e eeuw" putten. — Toneelwerken uit het begin
van de XVIe eeuw. — Liedboeken en Kluchtboeken.
Er is dus mogelikheid dat onze toongevers in de 17e eeuw binnen niet te
lange tijd in een uitgaaf verschijnen als zij waard zijn, en wij nodig hebben.
Zw.
B. H.

TAALWAARDEERING VAN KUNSTENAAR EN GELEERDE.

De drie graden van taalwaardeering, die er bestaan, de syntaxiëele der
voormalige filologen, de linguistiesch-aesthetische der hedendaagsche kunstrijke
taal-geleerden, én de alleen -iesthetische der kunstenaars-kritici, kunnen het
best vergeleken worden bij de drieërlei wijze waarop het spreken van een
nieuwen gezel in een vriendenkring kan worden beöordeeld.
De een heeft alleen opgelet of de nieuweling niet haperde of stotterde in
zijn gesprek, of hij zijn gedachten goed bij elkaar wist te houden, of hij
geleidelijk van liet eene onderwerp tot het andere wist over te gaan;
de tweede heeft nagegaan of hij hoffelijk en vriendelijk was in zijn uit
zonder ijdelheid, goed van geheugen, en zoo voort;
-drukinge,
maar de dérde heeft zijn gemóéd beluisterd in zijne stém, heeft in de stem
het geestelijk element weten te volgen, en deze dèrde weet clan nu ook alleen
met volkomen zekerheid of de vriendelijkheid voorgewend was, of oppervlakkig
was, bf wel diep uit het gemoed kwam; of de ijdelheid alleen verborgen was
of wáárlijk niet bestond, en zoo voort.
De aard van een mensch is niet aan zijn glimlachjes, woorden noch daden te
kennen, maar volkomen zeker voor hem, die in de bogen en in de stèm het geestelijk element weet te onderscheiden. Dit is een zekere toets, om dat de mensch
(lat element niet in zijn macht heeft, maar zijn onbewuste helft er zich in toont.
Wat bij de keuring van een gemoed het geestelijk element in den toon
der stem is, dat is, in de hoogere literaire kritiek, het klank-gehalte van den
volzin voor de bepaling (Ier kunstwaarde van een werk
......
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Het is innemend in eene taalkundige bespreking te hooren gewagen van
het „zuiver" of „niet-zuiver" „voelen van imperfecta"; te bespeuren hoe de
schrijver er zich op toelegt alleen dán de onletterlijkheid der vertaling te
gispen indien naar zijne meening daardoor aan het beeld-rijke of klank -volle
van den oorspronkelijken text wordt te kort gedaan; in één woord de getrouwheid te zien, waarmede het in 't begin door hein gemaakte onderscheid
tusschen vertaalwerk van geleerden en vertaalwerk van kunstenaars, bij de
toepassing op de onderdeelen van het werk gehandhaafd blijft.
Dat bij het Hooger- Onderwijs in de Letterkunde het werk van heden
kunstenaars boven het werk van geleerden wordt gesteld, bewijst-dagsche
eene veralgemeening van den bloei der Nederlandsche beschaving, die een
verblijdende feitelijkheid mag heeten.
Een onmiddellijk op de Taalkunde zelve te -rugwerkend gevolg van dit
inzicht is, dat zij er naar streeft een kunst te worden in háre soort.
Nu ontstaat echter een verlokkelijk uitzicht voor den taalbeoefenaar,
waarvan de bedriegelijkheid des te moeilijker te ontdekken is naarmate zijne
taalkunde kunstrijker wordt en de grens tusschen de Wsthetiesch-linguistische
kritiek èn de asthetische kritiek eigenlijk -gezegd, moeilijker te bepalen. Hij
wil den grens overschrijden en betreedt met de fraaye en tot het uiterste
geslepene gereedschappen der kunst-rijke taalkunde de werkplaats der zuivere
schoonheidkunde of kunstwetenschap.
Nu zal hij noodzakelijk mistasten, want het onderscheid tusschen het
tweeërlei werk is om zijne subtiliteit niet minder essentiëel.
Het onderscheid is zóó moeilijk verstandelijk aan te geven, dat ook bij
het gebruik der meest naauwkeurige bewoordingen om het eigenlijk bedrijf
der schoonheidkunde of hoogere kunst - kritiek te noemen, de kunst-rijke taalgeleerde daarin onmiddellijk de termen zal meenen te herkennen, niet welke
hij juist zijne bezigheid zoft wenschen aangeduid te zien.
Het zal zijn goeden - smaak, zijn taal-proeven, vereenzelvigen met het kunstgevoel der hoogere kritiek en gelijk zijn aan een zeer bekwamen en gevoeligen
vioolmaker, die daarom meent nu ook met het hooge muzikale besef der
komponisten begaafd te zijn.
De woorden „klankgehalte van den volzin ", „beweging van rhythme"
beduiden voor den geleerden kunstenaar geheel iets anders dan voor den
kunstigen geleerde. En is de waardeering van den geleerde uiterlijk, te
vergelijken bij die des kunstenaars, die geheel innerlijk is.
De kunstenaar zal in zoogenaamd slecht gesteld werk wel eens beter rhythme
kunnen vinden dan in de fraaist samengevoegde en geächeveerde volzin
klank-gehalte van den volzin wordt voor hem niet bepaald-gehlnt
door de harmonieuze wijze waarop in een volzin de tusschen -zinnen zich tot
het geheel van den volzin en tot elkander, of de zachte klanken zich tot de
harde verhouden; maar alleen door het psychiesch geluid van den steller, dat
hij hoort in, of achter, of moevementen van de taal.
L. VAN DEYSSEL,

Tweemccandel. Tijdschr. 1897.

(Citaten uit: de Vertaling van Akëdysséril.i

BEKNOPTE SPRAAKLEER
VAN 'T

BESCHAAFDE NEDERLANDS.
N.

DE COMPARATIE.
(TRAPPEN VAN VERGELIJKING.)

Vormleer.
§ 1. Comparatie is waar te nemen bij:
1. Bijvoeglike naamwoorden, ook in zelfstandig gebruik.
2. Bijwoorden.
3. Onbepaalde telwoorden, ook in zelfstandig gebruik.
4. Zelfstandige naamwoorden (uit bijvnw. ontstaan).
5. Voegwoorden.
6. En in samenstellingen (— compositie.)
Voorbeelden:
Bijvnw.: a.) Deze kaart is even duidelik als die. Hendrik is gro ter
als zijn broer. Reizen is voor hem het grootste genot. Van deze vier
jongens is Hein even groot als Piet; Karel is groter dan Hein en Piet;
en Johan is de grootste van alle vier. Ik stel dit voor met het oog op een
juistere en m e e r g e l ij Ic va a t i g e beoordeling van 't werk van de kandiedaten. Dit zijn tegenwoordig de meest gezochte modellen. Dit is het
best gelukte portret. Zijn woorden waren even oprecht als aangenaam. Je opmerking is meer waar dan vriendelik. Die kleur is in
mijn oogen meer blauw als groen. Van deze beide jongens is de
kleinste de vlugste. Hein is vlugger als zijn broer. Dit licht is
niet zo helder ais dat. Dit is zeker wel de in ins t gelukkige keus,
die je kon doen. Beste kerel, waar kom jij zo in eens vandaan? Die riievier
is hier op z'n diepst. Holland op zijn smalst. Ze is 't gelukkigst(e),
als ze maar lezen kan. Plinius de oudere en Plinius de jongere. We
verdelen 't onderwijs in hoger, middelbaar en lager onderwijs. Na
korter of langer tijd zal er toch in die zaak beslist moeten worden. Hoe
groter geest, hoe groter beest. Voor ons doel is deze kleur 'tgeschiktst(e).
Dit gedicht is veel mooier dan dat. Deze gevel is niet veel hoger als
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die. Kees is verreweg de vlugste van zijn kameraden. Piet is op verre na
niet zo vlug als zijn neef. Dat is een allerliefst kind. 't Geval wordt
al erger. Heeft ie je een bedrieger genoemd? Nou, da's minder, als je
't maar niet bent. Nu noch mooier, wie heeft je dat toch wijs gemaakt?
Deze kast is mooi, maar die er naast staat is mooier, en die daar in de
hoek is wel de mooiste in de hele zaal. De Harz is bij Goslar mooi,
bij Ilseburg m o o ier, en tussen Treseburg en Thale 't m o o is t (e). Heb je
ooit mooier vers gelezen? Je werk is vandaag niet zo goed als gisteren.
't Is 't g r o o t s t e genot, dat ik ken. Van die domme troep is hij ten
minste noch de knapste. Zijn enigst kind is hem ontvallen. Jan i,s
kleiner als Piet, maar hij is vlugger. De lagere school. Zijn vroegere
levenswijze verschilt noch al wat van zijn tegenwoor dig e. Dat is opper best
van je. 'tIs een allerzotst geval. Ik ben je ten zeerste verplicht
voor je bezoek. Zie je daar die twee rooie bandjes onder mekaar staan?
't Bovenste is Staring, 't onderste de Genestet. Van die oudjes is B.
de jongste. Van deze drie dwergen is K. de grootste en van die vier
reuzen is Y. de kleinste. Van die domme , jongens is hij noch de knapste.
Hij zal wel de langste tijd geleefd hebben. Hij is aan de betere hand.
Hij wordt beter. 't Gaat hem beter. 't Gaat me best. Hij maakt het
best. 't Zal 'tbest(e) zijn, dat we zo handelen. De middelste kamer.
De eerste en de laatste berichten.
b.) Hij is mijn meerdere. Hij behoort wel tot de rijken, maar niet
tot de rijksten in de stad. 't Is 't mooiste dat ie ooit heeft geschreven.
't Goede is de vijand van 't verkeerde, 't betere de vijand van 't goede.
't B es t e van de kabeljauw is de kop. Hij is niet de b e s t e van de broederen.
't Bes t e, dat ie doen kan, is naar Amerieka te vertrekken. 't Beste zal
zijn, dat we zo handelen. De opperste van de troep is generaal A. Het
binnenste van een ei is de dooier. De eersten zullen de laatsten zijn.
Hij is altijd de eerste, nooit de laatste. —
B ij w.: Hij werkt net zo netjes als zijn broer. Wie heeft mooier
geschreven, hij of ik ? Jan heeft 't mooist (e) geschreven van de hele klas.
Piet schrijft even mooi als Karel, Kees schrijft mooier en Jan schrijft
't mooist(e). Hij schrijft minder mooi dan jij. Die tafel is wel 't minst
mooi afgewerkt. Hij heeft, zijn werk best gemaakt. Dat boek zal je hoogs tens vijf gulden kosten. Hij heeft 't mee s t (e) lust in de studie. G o e dk o p e r kon je moeilik uit zijn geweest. Oberhof is de hoogst gelegen
plaats in Thiiringen. Hoe meer je er over praat, hoe erger 't wordt. Te
langen leste moest ie wel toegeven. Vroeger was ie arm, nu gaat 't
hem beter. Hij zal wel 't langst geleefd hebben, dat is hem aan te zien.
Dat huis zal op z'n best zoveel opbrengen. 't Kan op z'n langst drie
jaar geleden zijn. We werden om 't zeerst geprezen. Ze liepen om 't hardst.
Hij is 't ee,rst(e) aangekomen. In 't eerst wist ik niet, wat daarvan tezeggen. —
Onbep. tel w.: a.) Hoe meer goeds, hoe meer armoeds. Hij heeft
minder geld uitgegeven als jij. De meeste toehoorders hebben hem niet
verstaan. Meer pruimen heb ik niet.
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b.) De meesten begrepen niets van zijn woorden. Van deze peren zijn
de mee s t e oneetbaar geworden. Het meerdere sluit het mindere in. —
Z e l f s t n w.: 't Is alles voor zijn eigen best. Ik heb 't ten beste van hem
gedaan. Hij offerde zich op voor 't gemene best. Hij deed zijn best. Ze
heeft haar best gedaan. Je hebt je uiterste best gedaan. —
V o e g w.: Wil je, eer je uitgaat, dit noch even voor me doen ? —
Samens tellin gen: Ik heb 't voor zijn bestwil gedaan. Ons land
was vroeger een gemenebest. In 't eerstgenoemde geval. De laatst ge
voorbeelden. 't Huis wordt aan de m, e e s t biedende verkocht. Ee r--noemd
gisteren. In meergenoemd geval. Hogerop. Jongstleden. Laatst leden.
Naastgelegen. Naastbijzijnd. Vooreerst. —
§ 2. We onderscheiden 3 comparatievormen of trappen van vergelijking, namelik de positief of stellende trap, de comparatief
of vergrotende trap en de superlatief of overtreffende trap. —
§ 3.

Naar de woord vor ni is de positief steeds 't grondwoord; b.v.

mooi, blauw, sterk; terwijl in de regel de c o ni p a r a tief 't grondwoord is
+ er; b. v. mooier, blauwer, sterker; en de s u per 1 a t i e f 't grondwoord ± st;
b.v. mooist, blauwst, sterkst. —
O p m. Zoals uit deze § blijkt, kunnen de namen p o sit i e f, c o m par atief en superlatief en evenzo comparatie of trappen van
verge 1 ij k i n g termen zijn in de leer van de woordvorming (,wat
hier hetzelfde is als in de vormleer; vgl. § 8, opm.).
Maar ook in de functieleer komt deze terminologie voor. Ik moet
hiervoor verwijzen naar 't artiekel 'De comparatie' in de vorige jaar
dit tijdschrift. Toch kan ik hier de functieleer niet onbe--ganv
sproken laten; terwijl ook later noch wel eens de functie moet worden
genoemd.
De naaai positief is buiten de vormleer alleen dan te gebruiken,
wanneer de intensieteit van een of meer 'eigenschappen' van een of
meer 'zelfstandigheden' of 'werkingen' verge 1 ij k e n d e r w ij s wordt
opgegeven. Zo zijn de bijvnw. in: een hevige storm en de storm is hevig
buiten de vormleer geen positieven, maar eenvoudig bijvnw. zonder
meer. Daarentegen zijn, ook buiten de vormleer, positieven te noemen
groot en mooi in: Hij is even groot ale zijn broer. Deze kast is mooi,
maar die is mooier. -- In de vormleer wordt alleen van positief
gesproken niet betrekking tot de andere comparatievormen; daarin
kan men dus zeggen hevig, mooi en groot zijn positieven met betrek
heviger en hevigst, mooier en mooist, groter en grootst.
-kingto
De termen comparatief en superlatief zijn bijna steeds door
de woord vor m bepaald. Hun functie is zeer verschillend (z. Taal en
Letteren VII, blz. 35 vv.) en er ligt volstrekt niet altijd vergelijking
aan ten grondslag; noch ook drukt altijd de comparatief een hogere
en de superlatief de hoogste intensieteit van de genoemde `eigenschap'
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uit, als er wèl vergelijking ten grondslag ligt. Niet uit de terminologie,
maar uit de voorbeelden zelf is de functie, resp. zijn de functies, op
te maken. —
§ 4. De comparatief en superlatief kunnen ook in omschreven
vorm voorkomen; b. v. Deze stof is meer bestand tegen water als tegen

lucht. Hij was 't meest benieuwd naar de laatste oorlogstijdingen.
Op m. 1. 't Spreekt vanzelf, dat in de voorbeelden van deze paragraaf
meer en meest op zichzelf als woordvormen een comparatief en een
superlatief zijn.

Opm. 2. Er bestaan ook omschreven vormen van de comparatief
en super 1 a t i e f om leen minder' uit te drukken (in tegenstelling met
de zo juist genoemde, die 'een meer' uitdrukken) ; b. v. Hij is minder
gelukkig als zijn broer. Dit zijn de minst mooie boeken. Ook
hier geldt vanzelf van minder en minst, wat in de vorige opm. van
meer en meest werd gezegd.
O p m 3. Als er van 'omschreven comparatievormen' gesproken wordt
zonder meer, zoals b. v. in § 8, opm., dan worden daarmee alleen die
met 'een meer' bedoeld. —
§ 5. De comparatie vindt niet alleen zijn uitdrukking in driërlei woordvorm, naaar ook in syntactiese vormen, die voor de drie trappen van
vergelijking kenmerkend zijn. Soms is de syntactiese vorm dezelfde als de
woordvorm. In de meeste voorbeelden van § 1 kon door de ruimere druk
de syntactiese comparatievorm worden aangeduid.
Op m. Als er geen dubbelzinnigheid door kan ontstaan wordt 'comparatievormen' ook voor `syntactiese comparatievormen' gebruikt. Zo ook worden
in de spraakleer 'trappen van vergelijking', 'positief' of 'stellende trap',
`comparatief' of 'vergrotende trap' en 'superlatief' of 'overtreffende trap'
gebruikt als 'functie', als 'woordvorm' en als 'syntactiese vorm'. —
6. Comparatie vinden we verreweg 't meest bij de bij vu W. en bij w.
en slechts bij een paar o n b e p. t e 1 w. Alleen bij deze woordsoorten 'leeft'
ook de comparatie functioneel.
Daarentegen zijn geïezoleerde comparatievormen, wat onder 4, 5 en 6 van
1 valt; daarvan zijn er niet veel: 't meest noch in compositie en maar éen
bij de voegw. (eer).
De laatste 3 kategoriën van § 1 zijn, wat de vorm betreft, steeds op de
3 eerste kategoriën terug te brengen; terwijl ook zelfstandig gebruikte bijvnw.
en onbep. telw. dezelfde vorm hebben als de bijvnw. en onbep. telw., die er
(in 't grannnaticale sisteem) aan te gronde liggen.
Eindelik zijn alle bijw., die comparatie hebben, in hun woordvorni gelijk
aan bijvnw., en omgekeerd, zodat bij de comparatie- woordvorming beide woord
nooit afzonderlik hoeven te worden genoemd. —
-sorten
§ 7. Alleen relatieve begrippen hebben comparatie, geen absolute, wat uit (te functie, resp. functies, van de comparatie volgt. Daarom
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hebben b. v. geen comparatie: stenen, lakens, gouden, — dageliks, jaarliks,

huidig, — Rotterdammer, haags, engels, Juliaans, — vallend, gezeten, ijlend, —
mondeling, schriftelik, — woonachtig, — afzonderlik, — braak, bijster, e. a. M.

O p in. Maar 't komt soms voor, dat schijnbaar absolute begrippen in
werkelikheid relatief zijn, wat in de comparatie uitkomt; b. v. volledig,
vol, leeg: In zijn werk zijn de ziektegevallen vollediger opgenoemd als
bij B. Dit is 't volste kopje. Dat is 't leegste vat. Vgl. noch wit,
zwart, e. a.
Ook is er hier op te wijzen, dat eenzelfde woord als klank soms in
verschillende betekenis voorkomt. Zo is stom (— doofstom) een absoluut
begrip en heeft daarom geen comparatie; daarentegen stom (— dom)
een relatief begrip en is daarom met comparatie. Vgl. noch vierkant,
onzinnig, almachtig, volmaakt, e. a. —
§ 8. Functioneel is goed — beter — best een volledige comparatiereeks. Naar de vorm hebben we hier met defectieve comparatie te doen,
want van goed is geen comparatief of superlatief gevormd, terwijl omgekeerd
beter en best geen grondwoord (— positief) bij zich hebben.
Op m. De omschreven comparatievormen hebben in de vormleer niet
betrekking tot het zoeven gezeide (en hier is dus niet vormleer — leer
van de woordvorming, zoals in de opm. van § 2!) dezelfde waarde als
de niet omschrevene. Dus zijn de comparatief en de superlatief van
benieuwd zowel meer benieuwd en 't meest benieuwd als benieuwder en
benieuwdst. Daarom is ook bestand, meer bestand en 't meest bestand
een volledige comparatiereeks, niet alleen volgens de functie, maar
ook naar de vorm. (Zie noch § 4, opni. 3).—
§ 9. In de comparatievorm als woordvorm onderscheiden we :
1. Regelmatige comparatie.
2. Onregelmatige comparatie.
3. Defectieve comparatie. —

§ 10. In de regelmàtige comparatie is:
De positief het woord zonder nicer (= het grondwoord); b.v. groot, lief,
mooi, le lik, helder, gepast, schitterend, nat.
De comparatief het grondwoord plus -er; of met de uitgang -der, als
't grondwoord op r eindigt; b.v. (groot:) groter, (lief:) liever, (dwaas:) dwazer,
(mooi:) mooier, (lelik:) leliker, (nat:) natter, (schitterend:) schitterender, (blij:)
blijer; — (zwaar:) zwaarder, (zuur :) zuurder, (zeer:) zeerder. (dierbaar:) dier
(helder:) helderder.
-barde,
De superlatief het grondwoord plus -5t; of niet de uitgang -t alleen, als
't grondwoord op s eindigt; b.v. ((lik :) dikst, (dom:) domst, (mal:) malst, (lief:)
liefst, (gevat:) gevatst, (na:) naast, (zeer:) zeerst; — ( wijs:) wijst, (vals:) valst,
(mals:) malst, (dwaas:) dwaast. —
Opm. 1. Gaat 't grondwoord op st uit, dan heeft de superlatief
gewoonlik de omschreven comparatievorm; b. v. (gepast:) meest
gepast, (vast:) meest vast.
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Opm. 2. De omschreven comparatievormen niet minder en minst (z. § 4,
opm. 2) hebben in onze taal geen woordvormen op -er of -st naast
zich, en worden daarom uitsluitend bij de syntactiese comparatievormen
besproken. —
11. Onregelmatige comparatievormen zijn:
Compar. beter, superl. best.
Compar. meer, meerder, superl. meest.
Comp. minder, blijkbaar van min (vgl. noch zomin, evenmin) gevormd.
Compar. eer, eerder, superl. eerst.
Compar. nader van na.
Compar. moeier, superl. moeist, beide van moe.
O p m. Regelmatig daarentegen zijn de minder voorkomende moeër en
moest. —
§ 12. Defectieve comparatie is onvolledige comparatie naar de vorm,
zonder dat de betekenis daarvan oorzaak is.
Zo komen alleen in de positief voor: wel, goed, veel, graag (= gaarne),
kwaad (niet = boos), weinig, dikwels, midden.
Zonder comparatief zijn de lokale bijw.: boven, beneden, onder, achter, voor,
binnen, buiten, middel en het bijw. zeer, waarvan dus alleen positief en
—

superlatief voorkomen.
Zonder positief zijn de comparatieven en superlatieven eer of eerder

en eerst, beter en best, meer of meerder en meest, minder en minst.
Alleen in de superlatief komen voor uiterst, opperst en lest.
En zo zijn er noch heel wat meer defectieve comparaties te noemen, wat
uit de volgende groeperingen kan blijken, waarin ook enkele van de zo juist
genoemde woorden voorkomen:

Wel; — beter; best.
Wel; — beter; — helemaal gezond, geheel normaal.
Voorb.: Ik voelde me gisteren al wel; maar van morgen voelde ik me
toch noch beter en op 't ogenblik voel ik me weer best, helemaal gezond,
geheel normaal.
Noch al (wat), vrij wat, tamelik (wat); — meer; meest.
Graag (gaarne); — liever; liefst.
Kwaad; — erger; ergst.
Weinig; — minder; minst.
Min; — nietiger, onbeduidender, kleiner; nietigst, onbeduidendst, kleinst.
Min; — lager, gemener; — minst, laagst, gemeenst.
Ten minste.
Voor 't minst.
Dikwels, meermalen; — meer, vaker; ('t) meest, meestal, ('t) vaakst.
De comparatief van boven, beneden, binnen, buiten is meer naar of verder
naar hoven, beneden, binnen, buiten; die van onder, achter voor is meer naar
of verder naar onderen, achter(en), voren; die van middel of midden is
meer naar of verder naar 't midden.
Zeer; — meer; ('t) meest.
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Voorb.: Hij werd zeer geprezen, zijn broer meer en zijn zuster 't meest.
Vroeg, gauw, vlug; — eer, eerder; ('t) eerst.
Goed, noch al, noch al aardig; — beter, meer; — uiterst.
Voorb.: Hij deed toen goed zijn best; later deed ie noch meer zijn best
en tegenwoordig doet ie zijn uiterste best.
LTiterste.
Voorb.: Hij lag op zijn uiterste.
Laatst(genoemd); — vroeger genoemd; — eerst(genoemd).
Voorb.: 't Laatstgenoemde, 't laatste voorbeeld was goed, 't vroeger genoemde
was beter en 't eerstgenoemde, 't eerste was 't beste. —
§ 13. De syntactiese vormen in de comparatie zijn op de volgende
wijze te groeperen, waarbij met de namen tussen aanhalingstekens `positief',
'comparatief' en 'superlatief' de woordvorm bedoeld is.
Bij de positief onderscheiden we 3 gevallen:
1. De vorm is: zo, evenzo, net zo, juist zo, presies zo ± 'positief' (+ als).
Met als erbij hebben we een volledig uitgedrukte positief, zonder als een
verkorte; b.v. Hij is zo oud als zijn neef. — Ben jij al twintig jaar?
Ik ben net zo oud.
De ontkennende positief heeft gewoonlik niet zo, soms ook niet presies
zo, niet net zo, niet juist zo /als eerste lid. 't Geheel heeft dan de betekenis ,
van een comparatief met 'eer minder' (z. § 4, opm. 2) ; daarom kau 't laatste
lid hier ook, evenals na een comparatiefvorm, dan zijn; b.v. Het licht valt
nu niet zo goed op 't doek, dan wanneer je 't zo houdt.
Op in. Vergelijk niet 't laatste voorbeeld: Hij vindt niets zo verkeerd
(vgl. niets verkeerder), dan wanneer iemant zijn tijd verknoeit (— dan
tijdverknoeiing).
2. Wanneer de 'zelfstandigheden' aan 't werkwoord voorafgaan (resp. volgen),
dan hebben we de vorm: even + 'positief'; b.v. Jan en Piet zijn even knap.
Ze zijn even knap. Het werk van al die schilders is even mooi.
De ontkennend e positief heeft niet even i. pl. v. even.
3. De syntactiese vorm — de woordvorm; b.v. Deze kast is mooi, maar die
daar is mooier. Dat is een groot vat; maar dit is noch groter. —
§ 14. Bij de c o m par a. tief onderscheiden we 2 gevallen:
1. `Comparatief' (± als, dan). Met het tweede lid is de comparatief
volledig, zonder dat verkort; b.v. Hij is groter als zijn broer. — Jan
werkt goed; maar Piet werkt beter.
O p m. 1. Dan alleen wordt gebruikt — terwijl als en dan anders dooreen voorkomen —, wanneer reeds het gelijkstellende als in de zin
voorkomt; b.v. Hij was groter als staatsman dan als dichter.
Vgl. in de positief: Hij was als staatsman en als dichter even groot.
In de omschreven comparatief is de vorm: meer, minder + 'positief'
(+ als, dan). De comparatief met `een minder' moet steeds door minder
(vgl. niet zo in § 13, 1) worden uitgedrukt. De comparatief met leen meer'
wordt steeds omschreven — afgezien van gevallen, zoals meer bestand (van
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bestand; z. § 4), die niet onder regels zijn te brengen — als van éen
°zelfstandigheid' of 'werking' twee eigenschappen niet verschillend le intensieteit worden genoemd; b.v. Hij schrijft meer duidelik als mooi.
Op iii. 2. De comparatief van de onbep. telw'. kan nooit in de omschreven vorm voorkomen.
2. De syntactiese vorm — de woordvorm; b.v. Wie is groter, jij of ik?
Hij was groot als dichter, maar noch, groter als mens. —
Opin. 3. Deze syntactiese vorm is dus dezelfde als bij de verkorte
comparatief (onder 1). Maar toch zijn 't twee heel verschillende gevallen,
omdat als of dan hier niet is weggebleven, dus hier ook niet kan
worden aangevuld. Daarentegen kan naast de verkorte vergelijking
Piet werkt beter voorkomen: Piet werkt beter als Jan. —
5 15. Bij de superlatief hebben we te onderscheiden tussen bijvnw.
en bijw., terwijl de onbep. telw. al naar hun functie-verwantschap Of onder
de bijvnw. of onder de bijw. zijn te rangschikken.
Verder is bij de bijvnw. te onderscheiden 't gebruik : attributief, praedicatiefattributief en praedicatief• ook zijn de absolute superlatieven van de andere
(— de relatieve) te onderscheiden; evenzo zijn de adverbiale en de omschreven
superlatieven in 't biezonder te noemen.
Bij de bijw. zijn de omschreven en de absolute superlatieven van de gewone te onderscheiden.
Relatieve en niet-omschreven superlatieven, en ook bij de bijvnw. de niet
dragen geen biezondere naam.
-adverbil,
16. Bijvoeglike naaniwoorden.
De attributieve superlatief heeft steeds het bep. lidw. of een bezitl. vnw.
voor zich; b. v. Het grootste huis. Mijn mooiste boek.
17. Aan de attrib. absolute superl, gaat of niets vooraf, of het
onbep. lidw., Of een bezitl. vnw.; b. v. Beste vrind. M'n beste vrind, dat
is helemaal verkeerd. 't Is een uiterst beleefd mens. Dat is een hoogst nood
werk. Puikbeste aardappelen. —
-zakeli
§ 18. De praedicatief-attributieve superl. heeft meestal het bep. lidw.,
zelden het bezitl. vuw, voor zich; b. v. Die peren zijn de beste. Dit huis
is 't hoogste. — Deze tekeningen zijn mijn beste, die ik heb. —
19. De praedicatieve superl. komt niet en zonder de uitgang e voor
en er gaat steeds 't (het) aan vooraf; b. v. Deze tafel is 't mooist(e). Deze
wijn is 't lekkerst(e). Dit landschap is 't achilderachtigst(e). Die kleuren zijn
't mooist(e). Deze bomen zijn 't hoogst(e).
Op ni. Functie (: zonder e nadrukkeliker — subjectief intensiever ! )
dialekt (: met c!) en rhythuie (: meerlettergrepige met zivaktonige
uitgang meer zon (ler e als de andere!) schijnen me toe van invloed te
zijn op 't voorkomen van de e-uitgang.
20. Aan de praedicat. a b s o 1 u t e superl. gaat niets vooraf van tgeen
in § 16Í19 werd genoemd; b. v. 't Is best. 't Is allerliefst van je. 't Is uiterst
verstandig, dat hij zo handelt. 't Is best mogelik. Hij is best berekend voor
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zijn taak. Hij was ten zeerste gevleid door die lofspraak. Ik was ten hoogste
over je handelwijze verbaasd. —
§ 21. De omschreven superl, heeft de syntactiese vorm: meest, minst ±

'positief', waaraan buitendien hetzelfde voorafgaat, wat in § 16, 18 en 19 voor
de gewone superl. is genoemd.
De superlatief van de minste intensieteit moet steeds door minst worden
omschreven; terwijl voor de noodzakelikheid of mogelikheid van de omschrijving
door meest geen regels zijn op te geven. (Vgl. bij de comparatief in § 14,1.).O p in. De superlatief van de on b e p. t e l w. kan niet in de omschreven
vorm voorkomen. (Vgl. § 14, opm. 2).
§ 22. Over de syntactiese vorm van de absolute superlatief is, behalve
wat er reeds in § 17 en 20 over werd opgegeven, noch te zeggen, dat die
vorm is 'superlatief', of aller, opper, puik + ' superlatief' als samenstelling,
of uiterst, hoogst, best, ten zeerste, ten hoogste ± ` positief', waarvoor in (le
genoemde paragrafen de voorbeelden zijn te vinden. —
23. De adverbiale superlatief heeft tweeërlei syntactiese vorne :
1. Die van de praedicatieve superl. (z. § 19); b. v. Hij is 't gelukkigst(e),
als ie werkt. 's Morgens is ie altijd 't vlijtigst(e). Hier is de rievier 't diepst(e).
Hij is 't vriendelikst(e), als ie maar niet wordt tegengesproken. Die schilderij
is 'tmooist(e), als ie niet in 't volle daglicht hangt.
Opm. Op de uitgangs -e schijnen me wel dialekt en rhythme, maar
niet functie van invloed. Zie § 19, opm.
2. Op z'n (op zijn) ± ` superlatief' (steeds zonder -e!). Met betrekking
tot vrouwelike 'zelfstandigheden' kan aan 'superlatief' ook op er (op haar)
voorafgaan, maar 't is niet noodzakelik; b. v. 's Morgens is ie op z'n best.
Die schilderij is op z'n mooist, als 't licht van terzij er op valt. Hier is
Holland op z'n smalst. — Nu is ze op er of op z'n mooist. —
§ 24. Bijwoorden.
Verschillende syntactiese vormen zijn hier te onderscheiden:
1. 'Superlatief'; b. v. Liefst zou ik morgen al op reis gaan. Hij heeft
(maar) liefst beweerd, dat die professor een dom kop is.
2. 't (het) ± 'superlatief' niet of zonder e; b. v. 't Liefst(e) werkt hij thuis.
Hij schrijft 't mooist(e). Wij liepen 't vlugst(e).
Op in. Voor die e zie § 19, opm.
3. 'Superlatief' niet de uitgang -ens; b. v. Dat is hoogstens tien gulden waard.
Dat is minstens even mooi als dit.
4. Op z'n (zijn) + ` superlatief ; waarnaast voor vrouwelike 'zelfstandig
ook op er (haar) + ` superlatief' kan voorkomen (vgl. § 23, 2); b. v.-hedn'
Hij is op z'n hoogst zestig ,jaar. Ze is op z'n best of op er best dertig ,jaar oud.
Er kunnen op z'n meest honderd mensen zijn geweest. Je had op z'n minst
dadelik ekskuus moeten vragen. Dat heeft op z'n langst twee jaar geduurd.
Zo heb je 'm op z'n voordeligst gezien. Op dit portret komt ze op z'n voor
of op er voordeligst uit.
-deligst
5. Voor 't (het) + ` superlatief'; b. v. Voor 't minst had je vóor je vertrek
eerst je werk moeten afmaken.
--
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6. In 't ( het) + 'superlatief ; b. v. Hij is in 't minst niet te vertrouwen.
7. Ten, te + 'superlatief' op e; b. v. ten hoogste, ten laatste, ten minste;
te(n) langen leste. —
§ 25.
Over de omschreven superl. is presies hetzelfde te zeggen als bij
de bijvnw. (zie § 21). Voorb.: Hij werkt 't meest nauwkeurig, wanneer ie

geheel alleen is. 't Minst uitvoerig werd 't laatste punt in zijn redevoering behandeld. —
§ 26. Ook over de syntactiese vorm van de absolute superl. is hetzelfde
te zeggen als bij de bijvnw. (zie § 22). Voorb.: Hij werkt best. Dat is best

gegaan. 't Is een best gelukt portret. Hij heeft 't allergrappigst verteld. Dat
is opperbest gezegd van je. — Dit (loos je is uiterst fijn bewerkt. — Ik heb
er me ten zeerste over verheugd. —
27. De syntactiese vorm van het omschrijvende bijw. in de omschreven superl. van bijvnw. en bijw. is de eenvoudige superlatief meest of
minst; en in de omschreven absolute superl. 8f een eenvoudige superlatief:
uiterst, hoogst, best; of ten zeerste, ten hoogste. Voorbeelden in de vooraf
paragrafen na § 16. —
-gande
§ 28. In samenstellingen zijn van de comparatievormen alleen comparatief en superlatief te onderscheiden, omdat om de vorm alleen van
een woord, zonder in betrekking te staan tot een comparatief of superlatief,
de naam 'positief' totaal overbodig en daardoor hinderlik zou zijn. Vgl. § 3, opm.
Comparatief en superlatief in samenstellingen zijn gelijk aan de
woordvorm; b.v. meergenoemd, eergisteren, hogerop; — jongstleden, laatst-

leden, naastgelegen, meestbiedend, naastbijzijnd, eerstgenoemd. —
§ 29. Verbuigbaar zijn van de comparatiewoorden alleen de bijvnw.
en de naverwante o n b e p. t e l w. , beide ook in zelfstandig gebruik. De
gesubstantieveerde woorden krijgen in 't meervoud -(e)n, als ze personen noemen,
anders -e; b.v. Dat zijn mijn meerderen. Hij behoort wel tot de rijken,

maar niet tot de rijksten in de stad. De meesten (van de toehoorders) begrepen er niets van. — De meeste (van deze peren) zijn oneetbaar.
Voor 't overige is voor de verbuiging naar de 'verbuiging van 't bijvnw.
te verwijzen. Zie de vorige jaargang van Taal en Letteren, blz. 341/51.—
J. G. TALEN.

SCHRIFTEN ZUR LIMBURGISCHEN SPRACHE
UND LITTERATUR.

')

Für das grenzgebiet zwischen den niederländischen und deutschen mundarten waren in mancher hinsieht die vorbedingungen zu einer regeren
litterarischen thätigkeit gegeben. Ganz in der nähe lagen die stammsitze der
Pippiniden, früh erhoben sich verschiedene klöster und eines der ältesten
Bistümer, zuerst mit dem sitz zu Tongern, dann zu Maastricht, zuletzt zu
Lüttich, in diesen gegenden. Eine hauptverkehrsader führte hindurch, die
nicht nur die verschiedenen teile Westeuropas mit einander, sondern auch
Frankreich und England mit dem Osten und Norden verband (Jonckbloet, Gesch.
d. Nedl. Letterk. I deel, 12 u. 136.) Zugleich war hier vielleicht die wichtigste
der stätten, wo sich der culturaustausch zwischen Frankreich und Deutschland vollzog, und es ist kein zufall dass Heinrijk van Veldeke, von dem
man eine neue epoche der deutschen litteratur datiert, hier zu hause war.
Wenn wir nun von einer litterarischen thätigkeit, wie wir sie darnach wohl
erwarten könnten, keine kenntnis haben, so mag das zum teil daran liegen,
dass die geschichtsforschung bis jetzt auf ihre spuren nicht so aufmerksam
gewesen ist, wie auf die politischen ereignisse und die spuren der verfassungsentwicklung. Es mag also vielleicht noch gelingen, das bild durch einen
oder den anderen zug zu verdeutlichen. Aber wir werden auch zu bedenken
haben dasz dieselben gegenden in den jahrhunderten des fränkischen und
deutschen reiches von unaufhörlichen fehden und erbitterten kriegen zwischen
den zahlreichen dynasten, die hier auf verhältnissmässig engem gebiet nebeneinander sassen, erfüllt waren, und dass diese bluttriefenden ereignisse eine
litterarische thätigkeit, die anwartschaft gehabt hätte auf fernere zeiten überliefert zu werden, grossenteils erstickt haben dürfte.
Was wir aus dem gesammten mittelalter an überresten limburg. litteratur
irgend einer art besitzen, verzeichnet Kern „De Limb. Sermoenen" s. 11 ff.
Vergl. dazu s. 129 u. s. 167 anm. Nicht berücksichtigt sind die fragmente
der einen Aiolübersetzung; s. Verdam „Oude en nieuwe Fragmenten v. d. mnl.
Aiol" Leiden 1883 (Tijdschr. v. Ned. Taal en Letterk. 2, 209 ff.) und vergl.
Tijdschr. 11, 213 ff. Bei einer genauen durchsieht der. mnl. litteratur würde
vielleicht auch noch das eine oder andere stück wenigstens in das bereich
') Deze tekst is in 't duitsch afgedrukt, omdat we menen, dat de lezers van deze
Studie ook wel duits zullen kennen. In de vertaling zou 't alteveel hebben geleden.
T. & L. VIII.
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der grenzdialecte fallen. Wohin die Zs. f. deutsches Altert, und d. litteratur
25, 248, ff. abgedruckten Tristanfragmente gehören, ist immer noch nicht
festgestellt; eigentlich limburgisch sind sie allerdings nicht. Aus der ältesten
periode der litteratur dürfen wir aber immer noch die Oudnederfrankische
Psalmen als wenigstens mundarttlich nahestehendes denkmal in anspruch
nehmen; s. Tijdschrift 15, 316 ff.
Was sich von der übrigen uns erhaltenen litteratur von der eigentlich
niederländischen leite mit seinen sprachformen dem Limburgischen nähert,
in einem geringeren grade zwar, aber doch so weit class es für eine kulturgeschichte dieses Sondergebietes berüchsichtigung verdiente, ist vorläufig
schwer zu sagen. Wir können der nl. philologie den vorwarf nicht ersparen
class sie sich für die lösung solcher fragen noch wenig vorbereiteit hat.
Sic wird auch nicht dahin gelangen, wenn sie nicht grundsätzlich mit
ihren traditionen bricht. Einstweilen ist ihr blick lange nicht genügend
geschärft, um deutlich zu sehen, welcher zeit und welcher gegend ein text
angehört. Uni das zu erreichen ist eine entschiedene wendung zur kritischen
behandlung der texte nötig, zu einer textkritik die sich nicht begnügt offen
zu verbessern, dem autor schönheiten und feinheitere-barefhldsin
zu retten und zwischen verschiedenen lesarten subjectiv zu entscheiden. Sie
muss systematisch untersuchen, was der sprache der einzelnen gegend, der
einzelnen zeit und des einzelnen autors angehört und ihre bedenken über
etwas zu ändern, was doch allenfalls einen sinn-winde,rüblfug
gibt, was doch durch eine irgendwo in der weitschichtigen litteratur
aufgetriebene ähnlichkeit gerechtfertigt werden könnte. Von Maerlant besitzen
wir hunderttausende von versen und zwar grossenteils in verhältnissinässig
günstiger, zum teil sogar in sehr guter überlieferung. Maerlant war zwar kein
stilist ersten ranges, er kann in der langen zeit seiner litterarischen thätigkeit
seinen sprachgebrauch mannigfach geändert haben, er hat auch eingestandener
massen dem reim- und versbedürfnis, conzessionen gemacht. Nichtsdestoweniger
ist est bei dem reichen material möglich, seinen stil und seine sprachformen
so weit festzulegen, dass sich mit einiger sicherheit sagen lässt, wie er geschrieben haben, und was nicht von ihm herrühren kann, wenn es sich auch
in irgend einem andern mnl. text finden sollte. So lange man den in den
Merlijn eingeschobenen Mascaroen noch für ein werk Maerlants ansehen kann,
ist man freilich von dieser sprachkenntnis weit entfernt. Von solchen
texten aus, die durch umfang und art uns die erkenntniss einer bestimmten
individualität erleichtern, muss man dann schritt für schritt weiter gehen und
den blick für die landschaftlichen und individuellen besonderheiten schärfen.
Es erfordert scharfe beobachtung, gründliches und vorsichtiges benutzen der
reime und metrischen eigentümlichkeiten. Es ist ein feld von kaum absehbarer,
dafür aber auch aussichtsvoller arbeit, und die arbeit ist notwendig. Wir
werden nachher noch einmal anlass haben, auf die frage der textkritik zurück
zu kommen. Auf diesem wege nur werden wir dazu gelangen, mit bestimmt heit nicht nur solche texte zu erkennen, deren verfasser sich in ihrer sprache
dein Limburgischen näherten, sondern auch die etwa im Limburgischen
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oder in der nachbarschaft verfertigten abschriften anderer nl. texte für die
kenntnis des Limburgischen verwerten zu können.
Was für eine sprache schrieben nun die Limburger? Das Limburgische
bildet die vermittlung zwischen dem eigtl. Ndl., dessen charakter wohl durch
eine mischung fränkischer, sächsischer und friesischer elemente entstanden
ist, ') zum Deutsch-limburgischen und weiter zu dem schon an der hd. laut
teilnehmenden Mittelfränkischen oder Ripuarischen. Wir hätten-verschibung
also zu erwarten eine sprache zu finden, die in vielen dingen mit dem Ndl.
stimmt, in andern von ihm abweicht. Diese erwartung trifft auch zu. Aber
erstens hat auch das limburg. gebiet ebenso wenig eine einheitliche sprache,
wie etwa das gesammte brab. oder fläm. gebiet, sondern mancherlei mundarten, die allmählich und in den verschiedensten mischungen vom Ndl.
abweichen und sich dein Deutsch-fränk nähern. Und zweitens schreibt auch
kein einziger Limburger die reine mondart, seiner heimat, sondern alle bedienen sich einer schriftsprache. Wir dürfen diese thatsache ohne weiteres
voraussetzen, es beruht nur auf theoretischer voreingenommenheit oder der
verallgemeinerung einzelner ausnahmen, wenn man sie läugnet.
Jede historische erfahrung führt zu der erkenntnis, dass man, sobald überhaupt eine litterarische tätigkeit geübt wird, auch eine schriftsprache befolgt,
d. h. der sprache gegenüber einen höheren grad von überlegung anwendet 2
als in der naiven umgangssprache und vorbilder vor augen hat, die ebensowohl
fremd, wie heimisch sein können. Man erscheint gern gewählt, und wie zu
allen zeiten, erhält das fremde sogar einen vorzug. Natürlich ist das keine
schriftsprache von der macht und einheitlichkeit, wie sie heute besteht, wie
sie sich erst nach langem ringen und mit den mitteln des modernen lebens
herausbilden konnte, es sind ansätze dazu in den mannichfachsten mischungen
und mit benutzung der verschiedensten elemente, z. b. je nach dem grad
der „bildung" und der sonstigen erfahrung des schreibenden. Auch das Mnl.,
)

') Ich verstehe Friesisch im weiteren sinne als die sprache der Friesen und der
ihnen verwanten küstenstämme.
') Nur ein beispiel, aber ein recht bezeichnendes. Zu dem adj. aid „oud"
gehört das abstractum aldi „ouder." Während jenes im Ndl: lautlich zu out
wird, wird, dieses zu elde und also im vocal von seinem grundwort getrennt.
Infolge dessen tritt durch „ausgleich" ein neues oude „ouder" ein. In der gesammten uns bekannten so umfangreichen mnl. litteratur findet sich die „organische"
form elde nicht, und die meisten kenner der nl. litteratur werden wohl, wie es
auch mir ergangen ist, nicht bezweifeln, dass sie überhaupt nicht mehr bestand.
Aber sieh da! in mundarten ist elde noch heute vorhanden (s. De Bo.) Dass die
form eine jüngere bildung oder von anderswo eingeführt sei, ist ausgeschlossen.
Man hat ohne zweifel in Maerlants und so vieler autoren zeit und heimat tausendmal elde gesprochen, sie selber vielleicht auch; aber geschrieben hats keiner, oude
war gewählter. Ähnliche beispiele werden wir noch kennen lernen. Dieser zug
ist aber eben so gut ein beweis für das, was wir unter schriftsprache verstehen,
wie der gebrauch einer sprachform, die in der mundart der engeren heimat selbst
gar nicht vorhanden ist.
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mit dem wir das Limburg. zu vergleichen in der lage sind, ist nicht reine ndl.
mundart sondern besteht aus ähnlich schriftsprachlich beeinflussten sprachtypen.
Die schriftsprachlichen elemente können sich bei einem schreibenden Brabanter
z. b. mit denen seines limburgischen nachbars decken, sie können aber auch
davon verschieden sein. Von dem individuellen grad der mischung und der
individuellen neigung abgesehen wird im grunde jedes bildungs- und ver
eine eigene schriftsprache gehabt haben; so niag es z. b. eine-kehrscntum
Tongernsche, eine Mastrichtsche, eine Roerwonder schriftsprache gegeben
haben. Die möglichkeiten der mischung sind unbegrenzt, und es wird wohl
in den seltensten fällen zutreffen, dass sich bloss der individuelle verkehr
eines autors in den elementen seiner sprache ausdrückt. Wenn man also z. b.
in einem von einem limburger klostergeistlichen geschriebenen text sprachformen findet, die man meint einerseits in Sachsen, anderseits am Rhein,
anderseits in Flandern localisieren zu müssen, so dürfte es schwer zu beweisen
sein, dass sie ihm nur im verkehr mit fremden, grade aus jenen gegenden
stammenden insassen seines klosters angeflogen sein könnten. Es wird uns
natürlich niemals gelingen eine individuelle sprache rein in ihre verschiedenen
elemente aufzulösen; sind doch die elemente selbst vielleicht schon wieder
mischungen. Wer jemals diese frage der sprachgeschichte selbst in die hand
genommen hat, der versteht das ohne weiteres. Aber einigermassen können
wir doch weiter darin gelangen, (lie elemente zu sondern und den grad der
mischung annähernd zu bestimmen. Hier ist vor allem die kenntnis der
heutigen mundarten, (lie überhaupt ja für die Sprachgeschichte die grösste
bedeutung hat und trotz allem natürlich auch das hauptmittel bleibt, uni zu
einer genaueren localisierung der limburg. texte zu gelangen, von besonderer
wichtigkeit.
(Fortsetzung folgt.) J. FRANCK.

ONZE KINDEREN.

Das Bildungsideal ist eben sehr verschieden. Dem Einen scheint „selbst
durch einen frühen Tod" die Kenntniss des Klassischen Altertums nicht zu
teuer erkauft. Wir haben auch nichts dagegen, dass dieser und seine Gesinnugsgenossen ihr Ideal in ihrer Weise verfolgen. Dagegen wollen wir
aber energisch protestieren, dass solche bildungsidealen an unseren Kindern
verwirkiicht werden.
MACH; Der relative Bildungswert der Wissenschaftlichen Unterrichts fächer.
INTERPUNCTIE.

De interpunctie is in haar handschrift schaarsch, dikwijls gebrekkig of
verkeerd, somtijds in hare zonderlingheid toch wèl gemotiveerd, zoodat zij,
naar onze tegenwoordige wijze van doen verbeterd of aangevuld, hare kracht
en eigenaardige beteekenis zou verliezen.
BEETS; Alle de Gedichten van Anna R. Visscher; Inleiding XIX.
;

BOEKAANKONDIGING.

AFRIKAANSE POËZIE.

't Is iets voor de vrienden van Zuid- Afrika, die „Zestig aitgesogte Afrikaanse gedigte (met prentjes) verzameld deur F. W. Reitz, vroeger Hoofdregter
en Staats-President van d' Oranje- Vrijstaat." 1 ) Die vrienden hebben wel niet
meer nodig dan het bericht dat het boek er is. Maar het lijkt me zo'n
geschikt middel om Zuid -Afrika meer vrienden te doen winnen en daarom
wil ik er noch wat meer van zeggen.
De verzamelaar schrijft in zijn voorrede:
„Daar d' eerste editie van deze verzameling uitverkog is, en vele vrinde te
kenne geef dat hulle een copie van d Afrikaanse Gedigte verlang, zoo gevoel
ik vrijmoedigheid om 'n tweede uitgave te laat druk, met bijvoeging van 'n
partij ander rijmpies, en met beter prentjes daarbij." Er is dus al een oplaag
met minder goede illustrasies dan die van 't bekende merk W. S. uitverkocht.
Laten we er voor zorgen dat deze in heel korte tijd dezelfde weg gaat; dan
komen de uitgevers er mischien toe om een volksuitgaaf tegen verminderde
prijs te wagen, die dan allereerst in Z.- Afrika zelf onder alle standen ver
wordt, en ook daarbuiten waar men zich gelegen laat liggen aan de-spreid
stamgenoten elders. De tijden zijn gunstig; dat bewijst o.a. de toenemende
belangstelling in het Algemeen Nederlands Verbond.
De heer Reitz heeft zijn verzameling in zes rubrieken gesplitst. De belang
afdeling is de derde: „Transvaalse Stemme." Hier klinkt soms de-rijkste
toon van de oude Geuzeliederen, en op een enkele uitzondering na 2 ) ook de
echte volkstooii. 't Is geen hoge poëzie, maar ze treft, want ze is in goeie
zin eenvoudig en er spreekt een ziel uit. De mannen die vertellen hoe de
Transvaalse boeren de Engelsen bij Bronkers Spruit versloegen; hoe Joubert
met zijn tachtig mannen „in Lange Nek zijn slag" een aanval van meer
dan duizend Engelschen weerstond; hoe het toeging bij Schuinshoogte en op
Spitskop; die mannen hebben 't niet in mooie woorden gezocht, maar ze
hebben de volksgeest uitgesproken, ze hebben van hun vaderlandsliefde en
hun geloof getuigd, zoals de onbekende dichters van menig strijd- en overwinnings- en geloofslied in de Spaanse tijd." En nu de verzamelaar goed
gevonden heeft de namen van de dichters niet te noemen, krijgen we de
indruk dat deze Transvaalse geuzeliederen ontstaan zijn op de slagvelden,
en geworden niet gemaakt, begonnen door de een, vervolgd door de ander,
uitgebreid door wie ze zongen. Iets aantehalen tot bewijs gaat hier moeilik;
enkele regels zouden niet voldoende zijn; voor een geheel lied ontbreekt de ruimte.
De verspreiding van zulke liederen onder 't Transvaalse volk kan z'n uitwerking niet missen. En in ons land kunnen ze de simpatie weer opwekken,
') Amsterdam—Pretoria. Boekhandel voorheen Höveker en Wormser. Ingenaaid f 2.— Geb. f 2.50.
') B.v. waar de Transvaalse helden en gebeurtenissen vergeleken worden met
mannen en feiten uit de oudheid. (bl. 143.)
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die indertijd bleek te bestaan toen de kranige boeren zich zo op z'n OudHollands de Engelschen van 't lijf hielden; toen onze niet-vechtgrage landgenoten er een eer in stelden, (lie Transvalers als stamverwanten te erkennen.
De eerste afdeling heet: „Volksliedere, Vaderlandsliefde en Godsdiens."
Daarin komen bekende gedichten voor als 't Afrikaanse Volkslied ( „Een
ieder natie het zijn Land) en het Transvaalse Vrijheidslied („Die Vierkleur
van ons (ierbaar land, Die waai weer o'er Transvaal"). Aan 't Wilhelmus
herinnert — wel niet toevallig — het „Lied van de Natal Voortrekkers
(Wijsie Ps. 130)." Ook hier weer een vroomheid, die welsprekend voor zich
pleit, en daardoor beveiligd is tegen spotternij; een vroomheid voor wie-zelf
de taal van de statenoverzetting noch een levend idioom is.
„o God, wil ons behoede!
En sent verlossing neer!
Dat nooit in overmoede
Ons trotse vijand weer
Mag trag om op ons hiele
Te trede met sijn voet;
Mar in die stof mag kniele
Bij d' sien van wat Gij doet.”
Aardig zijn in deze afdeling „Een patriot" en „Geen Patriot," Vooral
't eerste, een antwoord op de vraag „Wat is een Patriot, Ou-Pa?" is goed
geslaagd. De portretten van „oom Tijs" en zijn vrouw zou ik hier graag
als een aanbeveling overnemen als de ruimte het toeliet.
De overige rubrieken hebben tot opschrift: „Grappige stukkies; Jingo;
Ballades, Fabels en Verhale; en Ons Taal." Verschillende van deze gedichten
zijn meer of minder geslaagde vertalingen of navolgingen. Uit meer dan een
spreekt een afkeer vnu al wat Engels is en niet nasjonaal; uit andere blijkt
dat de zin voor 't (kluchtig-)komiese vats onze voorouders ook in ZuidAfrika voortleeft.
Een enkel woord noch tot waarschuwing van degenen die nu wellicht deze
verzen gaan lezen zonder te weten hoeveel het Z.-Afrikaans van ons neder
verschilt. Het nederlands in Z.- Afrika heeft onder velerlei vreemde-lands
invloed gestaan, onder die van 't frans en 't engels vooral, terwijl het verkeer
van de kolonisten met het moederland gaandeweg afnam. Zo lijkt het
Afrikaans in veel opzichten een geheel andere taal dan het 19e eeuws beschaafd
nederlands, maar heeft intussen evenveel recht van bestaan als dit. De ZuidAfrikaner heeft recht op zijn taal zowel als wij op de onze; de evolusie
ging daar een andere weg dan hier. Alleen bekrompenheid kan lachen oni
het ontbreken van bij ons gebruikelike uitgangen, verouderde of vreemde
woorden en zo meer.
De Nederlanders, die in de laatste tijd in staats- en handelsbetrekkingen
in de Transvaal geplaatst werden, de onderwijzers die er heen gingen, de
boeken die men van hieruit zond, of die in Zuid- Afrika zelf in gewoon
Nederlands gedrukt werden, zullen langzamerhand gaan inwerken op de landstaal en die tot óns Nederlands doen naderen. De vereenvoudiging van onze
schrijftaal zal dat noch gemakkeliker maken. En deze „Afrikaanse Gedigte" kunnen ' er 't hunne toe doen, om bij ons betere denkbeelden omtrent,
de Afrikaanse *taal uitgang te doen vinden.
J. L. C. A. MEIJEn.

KLEINE MEE-DELINGEN OVER BOEKWERKEN.

W. S. Logeman.') — Hulpboekje ten
gebruike bij liet onderwijs in het
Hollandsch.
Id. — Allerlei, een leesboek voor
school en huis.
Amsterdam- Kaapstad, Jacques Dus

j.)
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De voorrede van dit „Hulpboekje"
zouden wij niet gaarne missen. Laat mij
dus toe er maar eenvoudig een brok uit
over te nemen.
„De onvermoeide ijver (ik wil nu niet
zeggen „eigenwijsheid" of „koppigheid ")
waarmeê mijn leerlingen telkens en telkens weer vragen, als ik b. v. dicteer:
Hij kwam mei zijn broer in mijn hamer,
„Professor, moet dit niet zijn: met
zijnen broeder in mijne kamer ?"
heeft mij (er toe gebracht deze lange
voorrede te schrijven).
1)at de kinderen dit, ook na herhaalde
beantwoording dier vraag, met: „Neen,
't snoet niet, 't mag wel, maar 't is niet
noodig," en nadat de kwestie daarop
uitvoerig is besproken, telkens weer te
berde brengen, toont dat het bijgeloof
hier te lande algemeen is, dat die e er
bij moet staan, zal de taal die men
schrijft elegant, fraai, goed `vol' zijn."
„Tout comme chez nous!" zeg ik in
mezelf bij 't lezen van deze woorden, en
misschien is het niet anders in Holland.
Over de toestanden in België moet ik
even uitweiden.
In België, moet men weten, tracht men
tegenwoordig het stelsel der klassen-

leraren voor de germaanse talen in te
voeren. Ze krijgen nu Nederlands en
Duits en Engels, alle drie of twee van
de drie, te onderwijzen. Tot nog toe
hadden zij slechts in één vak les te geven.
Bespreken of deze inovasie goed is al
dan niet, daarover hebben we 't tans
niet. Ik konstateer. Goed kan 't zijn,
als men over goede elementen beschikt.
Maar, in België rekruteert men de leraren
voor de germaanse talen niet alleen in
het Vlaams element van de bevolking,
ook de Walen en de Duitse Luxemburgers leveren hun kontingent. Deze
beiden kennen negen keren op de tien
slechts het Nederlands op 't papier. En
hoe dan nog! Zij hebben toch hun akte
gekregen, en kunnen van dat ogenblik
af ,,bij de wet" gelast worden met de
Nederlanse les op de athenwa. Maar
Nederlands spreken — zelfs de boeketaal
— kunnen ze doorgaans niet, en van het
gesproken Nederlands — het levende, het
echte — hebben ze niet het minste begrip.
Vroeger was het de leraar in het
Nederlands mogelik de jongens te vormen naar zijn hand: deze begrijpen maar
al te goed dat ze een levende taal leren
om het gesprokene vlotweg te verstaan
en ze zelf te spreken. En zo gebeurde
't op sommige scholen, dat ze de oude
rommel van verbuigingen, subjunctief
enz. enz., zelfs niet te horen kregen.
Ze kwamen zelfs heel gauw tot het besef,
dat er bij een volk een taal kan bestaan
als voertuig van de gesproken gedachte
en een andere als voertuig van de geschreven gedachte; dat men gene op den

') Professor in Stellenbosch (Kaapkolonie).
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voorgrond dient te stellen, en deze te
beschouwen ala een ouder faze in de
geschiedenis van het bestudeerde idioom.
Zulke iedeale kursussen gaan nu ver
Zij kwamen weliswaar maar-dwijne.
zelden voor, zeker! maar toch, ze bestonden. Nu is dat niet meer mogelik,
Want, zie-je, de man die de lagere
klassen geeft, leraart züs, en de man van
de hogere klassen zb. Al de Walen, al
de Luxemburgers, en daarbij vele Vlamingen, die les geven in 't Nederlands,
hebben het blok van die ouwe rommel
nog altijd aan 't been; maken de jeugd
het leven zuur met sterke en zwakke
verbuiging, die niemand meer toepast,
met geslachtsregels waartegen zij zelve
zondigen, met spelregels waarmee zij
voortdurend overhoop liggen, en wordt
er in de klas ooit spreekles gehouden,
dan hoort men mooie dingen, als: het
boek uws vlijtigen broeders, gij zettedet,
indien gij kwamet, indien gij geweten
haddet, geef dezer arme vrouw eene aalmoes, ik heb eenen rijken oom, enz.
En nooit, maar nooit, maken ze hun
jongens opmerkzaam op den afstand
tussen dat taaltje en de taal der nie were prozaschrijvers, veel minder op de
spreektaal.
De leraar die zo -gevormde jongens van
een ander overneemt, en ziet hoe men
hun de kostbare tijd heeft doen vermorsen, mag daarover slechts in stilte
zich ergeren: hij zou immers te kort
blijven aan de regels der broederlikheid,
moest hij zijn kollega uitmaken voor een
oude slaapmuts. Al die antediluviaanse
fraaiigheden moet hij lijdzaam dulden,
en trachten de jongens langzamerhand
een ander inzicht te verschaffen in het
echte wezen van de taal. Een suksessie
van zulken aard is niet aangenaam, en
heel wat verouderde begrippen krijgt
men te vernietigen, zonder dan nog zeker
te zijn van te slagen; want, hebben de
jongens eenmaal al dat oude in zich opgenomen, doe maar wat je wilt, je krijgt
het er niet uit. De leraar die met koppigheid de juistheid van zijn zienswijze

verdedigt, moet dan ook heel wat ruiten
stuk gooien eer hij iets verkrijgt. De
jongens zetten grote ogen op als men
de hun als heilig voorgehouden grammatica maar eenvoudig overboord werpt,
ze beginnen met aan u te twijfelen, en
eerst wanneer ge hun bewijst zwart op
wit dat het niet zo is als hun vroeger
is gewezen, komt het vertrouwen terug.
En altijd door is men genoodzaakt te
schipperen: de oude vroeger aangeleerde
grammatica moeten ze steeds in een verborgen hoekje houden, gereed om ze voor
den dag te halen in de grote omstandigheden; want in de „Concours général" —
de offiesieële wedstrijd tussen al de middelbare scholen in België — wordt het
als een fout aangerekend als ze zouden
schrijven: rnijn moeder, het huis van uw
vader, hier zijn uw boeken, als ik was.
De Luxemburger, die de twee laatste jaar
de Concours général voor 't Nederlands
corrigeerde (sic!), bekende me heel gemütlich — zonder zelfs te begrijpen waar
ik heen wilde — dat hij voor het weglaten der buigingsuitgangen telkens zG
en zóveel had afgetrokken.
Daar heb-je — ik vraag excuus voor
deze lange explicatie — een kijkje in
onze toestanden in België, maar tevens
brengt deze uitweiding een variante op
Prof. Logeman's verklaring bl. XI van
zijn boekje: „zoo lang als we er een
apart schrijftaaltje op nahouden, zoolang
geloof ik dat dit boekje het schrijven
daarvan gemakkelijk maken kan. Die
geheele behandeling (der geslachten) heeft
dus in de eerste plaats het schrijven van
onze taal op het oog, volgens de thans

heerschende mode.. .
Zijn Hulpboekje beweegt zich op grammaticaal gebied. Een volledige grammatica wil het echter niet zijn: alleen op
enige biezonderheden omtrent geslacht,
meervoud, vervoeging en spelling richt
het de aandacht. Waarom hij zich hierbij
bepaalde? Zoveel zich uit de oefeningen
laat afleiden, wenste hij de Nederlandse
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Afrikaanders te wijzen op de bezwaren
welke hun door hun gesproken taal
worden in de weg gelegd. Of het boekje
in dit opzicht genoeg geeft, kan ik niet
beoordelen: ik ken geen Zuid -Afrikaans;
wèl de wijze waarop de schrijver zich
van zijn taak gekweten heeft.
Immers, nu deed zich de vraag op:
zal de schrijver zich houden aan de
oude grammatica, of zal hij de gesproken
vormen aannemen als de goede?
Het brokje dat ik citeerde uit de
voorrede, geeft reeds antwoord op deze
vraag. De voorrede zelf is een stukje
grammatica, waarin door voorbeelden
wordt bewezen hoe algemeen de buigingsuitgangen worden weggelaten, zelfs door
schrijvers van schoolboeken, bij wie men
dit niet zou verwachten. Het stijve en
onnatuurlike van die boeketaal doet hij
uitschijnen, en in de uiteenzetting der

was de schrijver wel wat veel de dienaar
van de godin Routine. Vindt hij niet,
dat het inpompen van deze moeilikheden
zoveel tijdverlies is voor de jongens?
Maken ze al een fout, en schrijven ze
b.v. lopen, wie zal tegenwoordig hun dat
kwalik nemen? Er is — wellicht sedert
't verschijnen van 't boekje; we vinden
slechts in de voorrede het jaartal 1895
vermeld — heel wat weg afgelegd; en nu
zelfs de grote tijdschriften — de deftige
inkluis — opstellen plaatsen in vereen
mag men hopen dat-voudigespln,
het publiek er wel gauw aan zal wennen.
De taal van het bij dit „Hulpboekje"
behorend leesboekje, is goed modern.
Wat er verder zou kunnen over gezegd
worden, heeft betrekking tot de metode
bij het onderwijs in de levende talen.
De heer L. verenigde in dit werkje slechts
nieuwe teksten, en geen andere als

grammaticale kwesties, waarbij hij zich
bepaalde, houdt hij dan ook rekening
met de gesproken vormen De richting
is er: dat is al veel. Er blijft de
recensent niets over als te zien in hoeverre de schrijver zijn stelsel heeft doorgevoerd. Het wordt dan helemaal een
kwestie van details. Op enkele wil ik
toch wijzen.
Ik geloof niet dat men, sprekende van
een boom, zelfs op 't papier vaak de
meervoudsvorm bladers zal aantreffen.
De heer L. voelde 't wel, en gaf in de
voorbeelden tusen haakjes blaren. Deze
vorm werd niet opgenomen; vormen als
broers, kleeren, die algemeen zijn, slechts
na de deftiger broeders, kleederen: ik
had het andersom gewild.
Aan de spelregels heeft de schrijver
veel zorg besteed: mogelik zelfs wat te
veel. Hij vestigde aldus de aandacht
op tal van woorden die gelijken klank
en verschillende betekenis hebben; en
hier kan men vinden dat er wel sommige
bij de haren worden bijgesleurd. B.v.
mijn (adj. poss.), mijn (subst.): goed!
Doch, wie zal hierbij denken aan mein
(= slecht, gemeen) in meineed?
Bij 't geven van de dubbele e en o

amusante teksten. Ook daarin kunnen
wij hem slechts ten volle gelijk geven.
Zolang men de leerling die vreemde
talen studeert, niet zijn boek zal leren
liefhebben, zal men tot weinig rezultaten
komen. Dat kan men slechts verkrijgen
met hem te geven wat hij graag leest op
die ouderdom, verhalend proza onder zijn
verschillende vormen. Aan ernstige stukken heeft hij het land en langs deze
weg krijgt hij geen lust om zelf iets te
lezen of door te werken. De heer L.
heeft gezonde begrippen omtrent de taal
en haar wezen, tevens omtrent de wegen
waarop de taalleraar zich met de jongens
heeft te houden, en daarmee mogen wij
de heer L. geluk wensen; ook ons zelve,
om deze nieuwe aanwinst voor onze
iedeeën ginder heel ver aan die uiterste
uithoek van het zwarte Vasteland.

Pepinster.

AUG. GITTÉE.
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Zedelij /ce opvoeding, door I. Kooi
Wol -stra.—Gonige,JB

-ters.—
We wijzen met ingenomenheid op deze
druk; en herinneren er aan hoe
we van de eerste schreven:
„In tijden heb ik niet zo'n aardig
boekje over opvoeding gelezen als dit.
't Is een eenvoudig boekje — goed voor
de onderwijzer en naar 't me lijkt, even
goed voor elk ander die eens wat over
opvoeding lezen wil. Zo zonder 'geleerdigheid'. Geen formuletjes, of al dat moois
dat men op eksamens b.v. over 'Pedagogic' kan horen oplepelen. Dan is in
alles de 'directe methode', „uit eigen
ogen kijken, vrij konsekwent." —
Het werk is niet alleen „vermeerderd ",
er is, naar 't ons altans voorkomt, ook

derde

verbeterd.
We bevelen 't in de eerste plaats aan
om de goeie pedagogiek; geeft het geen
vertrouwen, als we lezen:
Zon iemand durven zeggen: „Ik zal u
leeren, hoe gij uw kind moet opvoeden ?"
Wie het durfde, zou xneenen, het ideaal,
het onbereikbare, bereikt te hebben.
Dit boek wil niet zeggen: „Zie zóó
moet ge doen," het vraagt alleen: „Zou
't zoo ook kunnen ?" —
Maar ons doet het toch ook goed dat
we in zake nederlandse taal instemming
vinden. De 'directrice' van de Kweekschool in Apeldoorn schrijft toch:
Veel Nederlandsche kinderen leeren
op school twee vreemde talen: de beschaafde Nederlandsche spreektaal en de
geschreven taal. Dat die twee zeer verschillend zijn, blijkt onmiddellijk, als de
schrijftaal wordt gesproken.
Die schrijftaal klinkt, gesproken, eenvoudig bespottelijk. Heel anders is 't met
de spreektaal, als die wordt geschreven.
Geen brief gezelliger, dan een praatbrief;
een boek leest prettig, als 't net is, of
de schrijver met ons zit te praten. Zoo'n
brief, zoo'n boek zien we niet alleen, wij
hooren ze ook. En zoo moet het zijn.

Verder is er eene afbeelding van die taal:
de zoogenaamde schrijftaal. Wat natuurlijker, dan dat die afbeelding nu ook een
welgelijkende afbeelding is! En dat is ze
volstrekt niet. Ze is de afbeelding ook
van woorden en vormen, die in de spreek
niet worden gehoord. Dit alleen zou-tal
al eene reden zijn om te zeggen: teeken
beter naar de natuur!
Het onderwijs heeft den tijd te ver
spreek- en de schrijftaal.-delnovr
Die twee verschillende talen werken
elkaar in menig opzicht tegen, en 't gevolg
is, dat veel kinderen aan 't eind van den
leertijd noch de schrijf -, n? ch de spreek
genoeg machtig zijn, oni behoorlijk-tal
hunne gedachten uit te drukken.

B. H.

liet leemen wagentje. — Indisch
Tooneelspel uit Sanskrt en Prákrt,
in het Nederlandsch vertaald door
J. Ph. Vogel. — Amsterdam,
Scheltema & Holkema, 1897. f 3.(Amsterd. Proefschrift.)
Dit is een vertaling van een toneel
voortreffelijk door karakter -werk,„zó
levendige handeling, door-teknig
poëtische schoonheid en hoogheid van
denkbeelden, dat velen haar zelfs stellen
boven Kálidfsa's wereldberoemd drama."
„Dit toneelwerk- moge ook hier te lande
die belangstelling vinden, die het zoo ten

volle verdient."
Het kwam de vertaler voor, dat „noch
een proza-vertaling als van Bóthlingk
en Regnaud, noch een geheel metrische,
als van Fritze, een juisten indruk kan
geven van het origineel, en dus de afwisseling van gebonden en ongebonden
stijl, zoo kenmerkend voor het Indisch
drama, ook in de vertaling moest blijven
bewaard; bij het weergeven der poëtische
gedeelten was mijn streven de oorspronkelij ke metra, zooveel mogelijk, te behouden."
„Bij het navolgen der Indische metra
in Hollandsche verzen kan het kwanti-
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teitsverschil niet anders dan door verschil
in klemtoon worden weergegeven; echter
is het niet wel doenlijk en m. i. ook
onnoodig, steeds iedere lange lettergreep
door een beklemtoonde, iedere korte door
een onbeklemtoonde te vervangen, waar
bovendien in aanmerking neme,-bijmen
dat een dergelijk kenmerkend onderscheid,
als bestaat tusschen lange en korte lettergrepen in het Indisch, bij beklemtoonde
en niet - beklemtoonde ontbreekt."
„In het algemeen heb ik er naar gestreefd, met behoud van het aantal lettergrepen van den versregel, een vorm
te kiezen, die op het gehoor zooveel mogelijk denzelfden indruk maakt als de
Indische versmaat." —
Om te laten zien hoe een auteur die
`kunst' wil weergeven zelfs van andere
volken; die ritme en klank wil doen
horen, zich moeilik kan houden aan de
peuterige geslachtsregeling van de Vries
en te Winkel, citeer ik hier alleen noch
deze mededeling: „Bij de groote moeilijk
metrisch vertalen oplevert,-heid, t
zullen mij, hoop ik, vergrijpen tegen het
geslacht der substantiva (der dans, der
lust) niet te zwaar worden aangerekend."
Dit indies stuk te vertalen was een
goed iedee: men kan zo kennis maken
met toneelwerk, heel afwijkend van wat
we daaronder verstaan in de regel. Dit
is hoog .nodig, al was 't alleen maar om
bij 't Beschaafde Publiek het vermoeden
optewekken, dat de tradiesjonele toneel
klassieken ons geleraard-iedën,or
en opgedrongen, niet kunnen wezen de
eisen van alle drama.
Meer noch, dat door de lezing van niet

alleen - klassiek toneelwerk, maar evenzeer
van indies, en — wie geeft ze ons ook? —
van chinees en japans, deze overtuiging
zich meer en meer vestigt: er is een Indies
toneel met eigen Kunst; een Oosters toneel, en een Klassiek toneel, maar noch
't een, noch 't ander is naar ónze aard en
neiging; in Nederland, in West-Europa,
hebben we een eigen, nasjonaal toneel met
onze eigene Kunst; met eigen 'dramatiek'.
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Van de 20 stellingen achter dit proefschrift noem ik de 14 en 20:
„De Roman van Walewein is te beschouwen als een oorspronkelijk Neder
werk."
-landsch
,,Van de in het Kudrun-lied genoemde
plaatsnamen zijn alleen Friesen, Tenelant
(Tenemarke, Teneriche), Waleis en Wülpensant (Wülpenwert) in Nederland te
localiseeren."
Dan worden verbeteringen voorgesteld
op Madelghijs' kintsheid, ed. De Pauw,
en wel B. 141, 169, 227 en E. 78.
Hart Nibbrig gaf enige mooie verluchtingen in Indiese trant bij dit Indiese
kunstwerk. B. H.

Onze Kinderen, leesboekje voor de
middelklassen, door W. van der

Heide. (Utrecht, Kemink & Zoon).
Daar er Iets vooraf van Dr. B. in dit
boekje voorkomt, zal het waarschijnlijk
niet onopgemerkt voorbijgaan, want wie
zich aai de zijde van Dr. B. schaart, wil
met een leesboek een anderen weg inslaan
dan men voor het oogenblik in de schoolwereld nog uit wil. Van der Heide's
boekje is een eerlijke poging om aan
kinderen natuurlijk Hollandsch te lezen
te geven.
Zijn er dan geen aanmerkingen op te
maken? Zeer zeker. Zoowel op den
inhoud als den vorm.
De samensteller vertelt te veel fabels
over, reeds lang bekend door allerhand
school- leesboeken.
Op bladz. 12 geeft hij een onmogelijk
verhaal: De boschwachter en de beer,
dat geen enkel kind gelooven kan. En
als bij bladz. 15 geen enkele leerling den
vinger opsteekt om te vragen of twee
menschen in zulk een toestand zulk een
gesprek zullen houden, .... dan, ja dan
heeft het onderwijs het waarheidsgevoel
in onze kinderen niet ontwikkeld.
Op bladz. 53 had ik Verdiend of niet?
liever niet zien eindigen met de traditio-
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Kleine mee-delingen over boekwerken.

neele stoffelijke belooning, welke brave
kinderen in de verhaaltjes krijgen. Een
kind kan niet te vroeg begrijpen, dat er
naar het goede gestreefd moet worden
om zijn zelfs wille.
Maar vooral bladz. 41 bevalt mij niet.
Waarom moet juist de Oude Jood de
gouden blaren wegnemen? Omdat de
oorspronkelijke Fransche tekst in dit
sprookje ook van een jood spreekt? Als
ik het Fransche verhaaltje met mijn
klassen lees, vraag ik steeds of christen,
muzelman, boedhist, heiden enz., des
nachts in een bosch zich van gouden
plukken zouden onthouden heb--bladern
ben. Geen mijner leerlingen — groote
meisjes in dit geval — kan dan dien
jood zoo anti- christelijk of anti-watanders vinden.
Doch: dit alles is voor wijziging vatbaar bij een eventueelen herdruk, evenals
de minder -juist of minder- zuiver gekozen
uitdrukkingen hier en daar. Ra eens
op bladz. 4 is zeer leelijk van klank.
Bladz. 9 is een muis wat al te kort op
den rand van een hol. Bladz. 16 wordt
er met één stag den beer het licht uit
Van soep, die kookt, wordt-geblazn.
bladz. 18 gezegd, dat zij broetst en proetst.
Bladz. 20 zegt een jongen: Ik zal dc
krijger wezen, in plaats van: ik zal
em zijn. Bladz. 46 lees ik: „Wegjagen
of doodslaan kon men dat lastige gedierte ook niet. Waar er een doodging,
kwamen er tien voor terug." Bladz. 47
wordt er van een kat gezegd; en die op
de muizen aan.
Zoo zou ik door kunnen gaan, maar
wil het niet doen, omdat er een beknopte
bespreking van mij verlangd wordt.

De versjes zijn over het algemeen
aardig, eenvoudig en natuurlijk. Toch
komen er stoplappen in voor:
Jantje wil een pijpje rooken
En sluipt daarom naar vaders la.
Hij vindt er een om uit te smoken —,

dicht de heer Van der Heide op bladz. 26.
Om uit te smoken is echter volkomen
overbodig.

Op bladz. 83 lees ik:
De regen, die de velden drenkt
En hier een rijken oogst ons schenkt,
Stort op een andere plaats te neer ...

.I'tort neer is hier niet goed en zonderling dubbelzinnig gebruikt.
Minder aanbevelenswaardig vind ik het,
dat de Génestet's Drie paren en één niet
met piëteit overgeschreven is en dat
Staring's bekend gedicht tot een brokstuk:
Sinter-Klaas op bladz. 72 is geworden.
Ondanks de vele aanmerkingen, die
er op het boekje te maken zijn, heb ik
het toch met genoegen besproken. Er is
gestreefd naar natuurlijke taal. Gesprekken, als er voorkomen op bladz. 19, 32,
73 enz., zijn niet in andere schoolboeken
te vinden!
Van de aanmerkingen, die ik maakte
en die ik ook zou kunnen maken naar
aanleiding van punctuatie en toonteekens,
is bij een volgenden druk wellicht nota
te nemen en voorts: voorbeelden wekken.
De heer Van der Heide wil natuurlijk
en eenvoudig zijn en dat is reeds iets in
onze schoolwereld.
IDA

H.

Vragen. — Wat moet onderwijs? 61

VRAGEN.
Vrouwenlist van Pieter van Iersele. (Verwijs Bloemlezing, deel III, pag. 23.)
Reg. 5. „Si was een ,ertsche creature."
„ 13-17. „Daarom cede hise zijn allene Dat si niet man neghene
Gheselschap^en mochte hantieren, Dan met hovetschen camerieren j
Plach si te leiden haren tijt."
('t Grammat. verband tusschen de deelen ?)
„ 20. „Wirelike, dat sift began I Hem doen te wetene, bi wat saken I
Dat Si manlije anderen quamen te spraken."
„ 33. „Ik soude u sinn name noemen."
(Vanwaar die soude?)
„ 111/12. Oec wits gesciet, I Des en willic gheloven niet !"
132. „ ..... ie scelse quijt."
„ 152. „Hi nam dat hijs mi niet en vraghede"
„ 162/63. „Ic wou(V`.0 vrienschap ende bate doen,
Dats u te bat zonde wesen."
164. „Haddic etc. (Vanwaar die voorwaardelijke wijs?)
174. „Mi es leet, dat u goet ghesciet." (Zie 't verband.)
194. „Ghi waert bede wel geseghent." ( „
216. Staat „hire": kan dat beteekenen : zij zich of alleen hij hen?

J. J.

O.

Deze vragen zijn vrij gemakkelik te beantwoorden; in het gedicht zijn
wel andere moeilikheden; daarom, wie schrijft ons een korte karakteristiek er
van, met verklaring van de moeilikheden, in de noten? RED.

WAT MOET ONDERWIJS?

Es ist gar nicht nötig, dass alles, was in der Schule vorgebracht wurde,
auch gelernt werde. Das Beste, was wir gelernt haben, und was uns fürs
Leben geblieben ist, ist uns niemals abexaminiert worden. Wie kann der
Verstand gedeihen, wenn Stoff auf Stoff gehäuft, und auf Unverdautes noch
Neues aufgeladen wird? Es handelt sich ja gar nicht um Anhäufung von
positivem Wissen, sondern vielmehr um geistige Uebung. Es scheint ferner
unnötig, dass in jeder Schule genau dasselbe getrieben werde. Ein philologisches, ein historisches, ein mathematisches, ein naturwissenschaftliches Fach
als gemeinsame Unterrichtsgegenstände für alle Zöglinge können für die
geistige Entwickelung alles leisten. Die gegenseitige Anregtung müsse im
Gegentheil durch eine grössere Mannigfalligkeit der positiven Bildung der
Menschen wesentlich gefördert werden. Die Uniformierung passt ja gewiss
vortrefflich fürs Militär, für die Köpfe taugt sie aber gar nicht.
MAcH, Der relative Bildungswert der wissenschaftlichen Unterrichtsfächer. 1)

') Een mooi boek, zeer aantebevelen voor onze Hogere Onderwijzers.
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LIJST van verschenen boeken:

W. BROUWER, Volharding bekroond. - De reizen van Columbus. - Eind goed,
al goed. Een boek voor jongens. Rotterdam, Wenk & Birkhoff. 8°.
(IV, 203 blz., ni. 4 pin.). f 1.40; geb. f 1.90.
Van ouden datum. Uitspanningsboek voor jong en oud. Keur van ver
sprookjes, fabels, anekdoten - gedichtjes, spelletjes, kunstjes, rijmen-teling,
en raadsels, bijeenverzameld door L. van Ankum. Almelo, W. Hilarius
Wzn. Gr. 8°. (VIII, 250 blz.). f 1.75; geb. f 2.25.
ARS PRINS, Een koning. Amsterdam, Scheltema &, Holkema's Boekhandel.
Gr. 8°. (VI, 244 blz.) f 2.40; geb. 2.90.
MAURITS WA( ENVOORT, (Vosmeer de Spie), Maria van Magdala. Haarlem,
De Erven F. Bohn. Gr. 8°. (IV, 356 blz.). ,f 3.75; geb. f 4.25.
Louts COUPERUS, Metamorfoze. Met een portret door H. J. Havermnan.
Amsterdam, L. J. Veen. Gr. 16°. (VI, 429 blz.). f 4.25; geb. f 4.90.
THFRÈSE HovEN, Thilde's offer. Met 8 illustratiën naar teekeningen van W.
F. A. Vaarzon Morel. Amsterdam, Uitgevers Maatschappij „Elsevier".
8°. (VI, 184 blz.). f 1.60; geb. f 1.90.
FOKKG Bos, Bett,ij. Oorspronkelijke roman. Amsterdam, A. M. van den Broecke.
8°. (IV, 311 blz.). f 2.90.
CULTERATER (ps.), Van Jong leven. Amsterdam. A. M. van den Broecke. 16 0
(VIII, 115 blz.). f1.----.
ANNA EKKER, Afgoden. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff. Gr. 16°. (IV, 193 blz.).
f 2.75; geb. f 3.25.
ANNIE VAN GELRE, Vriendinnen. Oorspronkelijke roman. Utrecht, H. A. J.
Koezijnse. 2 dln. 8°. (IV, 184; IV, 182 blz.). f .90; geb. in 1 bd. f 4.40.
W. JAEGER, Van oorlog en vrede. 2e bundel. Amsterdam, A. M. van den
Broecke. 8°. (VI, 181 blz.). f 2.25.
SUZE ANDRIESSEN, De Kraijenhof. Geïllustreerd door Johan Braakensiek.
Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. Gr. 8 0 IV,, 278 blz.). f 2.40;
geb. f 2.90
FOKKo Bos, Het raadsel der liefde. Rotterdam, Marynen & Knuttel. 8°.
(303 blz.). f 2.90.
HERMAN HEIJERMANS Jr.. Interieurs. Amsterdam, H. W. J. Becht. 8°. (VIII,
222 blz.). f 2.40; geb. f 2.90.
MARIE HONIG, Voorjaarsstormen. Een verhaal voor jonge dames. Illustratiën
van H. Leeuw jr. Almelo, W. Hilarius Wz. 8°. (IV, 223 blz., m. 4 pltn.).
f 1.50; geb. f 1.90.
ANNA KOUBERT (ps.), Confetti. Amsterdam, H. J. W. Becht. 8°. (VI. 225 blz.).
f 2.25; geb. f 2.90.
Novellen- bibliotheek (Warendorf's). Amsterdam, Van Holkema & Warendorf,
Kl. 8 0 . Per nr. f 0.10. Per dl. (6 nrs.) f 0.60; geb. f 0.90.
Liederboek van groot Nederland, verzameld door F. R. Coers Frzn. II. Rotterdam,
Nijgh & Van Ditmar. 4 0 IV, XVII, 28, 12, 168 en S blz.). Geb. f 3.50.
-
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Korenbloemen. Voordrachten in poëzie en proza. Gouda, T. J. Kousbroek.

8°. (216 en 3 blz.). f 1.25.
WALING DIJKSTRA, Doeit.,e mei de Noardske balke. Frysk lieteboek. Op muzyk
set fen C. Koster. Ljouwert (Leeuwarden), R. van der Velde. Br. 4 0
(VIII, 50 en 2 blz.). f 1.50; geb. 2.—.
C. W. HUTSON, The story of language. Chicago-London. 12°. 6 sh. 6 (1.
ALBERT VERWEY, Toen De Gids werd opgericht. Amsterdam, Scheltema
Holkema's Boekhandel. Gr. 8°. (107 blz.). f 1.50; geb. f 1.90.
A. DöRING, Hamlet. Ein neuer Versuch zur ästhet. Erkl ärung (ier Tragedie.
Berlin, R. Gaertner. Gr. 8°. M. 7.—; geb. M. 8.20.
A. EHRENFELD, Studien zür Theorie des Reims. 1. Th. Zürich, E. Speide. Gr. 8°.
M. 2.50.
P. SCHLENTHER, Gerhart Hauptmann. Sein Lebensgang U. seine Dichtung.
Berlin, S. Fischer. Gr. 8°, in. Bildnis. M. 3.50; geb. M. 5.—.
J. STAM, Handleiding voor het onderwijs in handenarbeid op de lagere school.
Amsterdam, C. van Twisk. $°. — Kleiarbeid (Modellage). le dl., met meer
dan 100 afbeeldingen. (VIII, 152 blz.). 11.50.
.

G. W. LovENDAAL, Roode- en witte rozen. Groningen, J. B. Wolters. 8 0
(191 blz.). f 1.25.
H. RINSE, Lief en leed uit het leven eenei honigbij. Amsterdam, W. Versluys.
8 87 blz., in. 12 afb.). f 0.50; geb. f 0.75.
De Nieuwe Bibliotheek voor de jeugd, onder redactie van J. Stamperius.
Heusden, L. J. Veerman. 8 0 . Per deeltje, bij inteekening, f 0.60 gecarton.;
gebonden f 0.95.
JAN LIGTHART, Tóch timmerhout. Tooneelspel (voor kinderen) in 3 bedrijven.
[4 h. 3 d.J. Amsterdam, W. Versluys. 16 0 VIII, 84, blz.). f 0.50; geb. f 0.75.
VIRGINIE LoVELING, Madeleine. Utrecht, H. Honig. Gent, J. Vuylsteke.
8°. (IV, 224 blz.). f 2.25; geb. f 2.75.
Mr. G. H. BETZ, Dames en heeren uit de vorige eeuw. Amsterdam, Uitgevers
Maatschappij „Elsevier". 2 din., kl. 8°. (IV, 251; 208 blz.). f 3.80; geb. f 4.50.
VICTOR IDo, Don Juan. Indische roman. Utrecht, H. Honig. 8°. (IV,
306 blz.). f 2.75.
Boudoir-Bibliotheek, Amsterdam, Uitgevers -Maatschappij „Publicitas". Gr. 12°.
Per nr. f 0.25. No. 4. Edmond Honoré, Een mooie familie (en andere
schetsen). 64 blz., m. afb.
ANDRE JOLLES, Het eerste spel van Michaël den aartsengel. Amsterdam,
C. M. van Gogh. Gr. 16°. (VI, 107 blz.). f 2.90.
FREDERIK VAN EEDEN, Studies. Derde reeks. Amsterdam, W. Versluys.
8°. (334 blz.) f 2.25; geb. f 2.90.
JOHAN TORN PRIKKER, Brieven. Met een voorwoord van Henri Borel.
Amsterdam, W. Versluys. 8°. (IV, 150 blz.). f 1.75; geb. f 2.25.
POTGIETER. — Uit Potgieter's Po zy. Nieuwe bundel ten dienste van het
letterkundig onderwijs, verzameld door C. H. den Hertog. Haarlem, H. D.
Tjeenk Willink. Kl. 8°. (VIII, 221 blz.). f 1. —; geb. f 1.25.
.

0

. (

. (

04

Lijst van verschenen boeken.

P. HAMELIUs,

Die Kritik in der englischen Literatur des 17. u. 18. Jahr
-hunderts.
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen. 4e, her-

Leipzig, Th. Grieken. Gr. 8 0 . M. 3.—.
J. V. HENDRIKS,

ziene en vermeerderde druk, Met eene voorrede van Dr. J. H. Gallée.
Tiel, D. Mijs. Gr. 8 0 . (XVI, 352 blz.). f 2.50; geb. f 2.90.
Dr. H. BAVINCK, Beginselen der psychologie. Kampen, J. H. Bos. 8°.
(IV, 208 blz.). f 1.90.
A. BINET et V. HENRI, La ,fatigue intellectuelle. Paris, Schleicher frères.
In -8, ay. 92 fig. ? fr.
Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1898. Jaarboekje voor geschiedenis,
taal- en letterkunde der provincie Groningen, onder redactie van Mr. J.
A. Feith. Groningen, Erven B. van der Kamp. 8 0 . ( XVI, 218 en 2 blz.,
m. 2 portr. en 3 pltn.). Gecart. f 1.80.

ADVERTENTIES.
Bij C. BLO15iLMENIOAAL te 's-GraMet Januari 1898 begint de 5de Jaarvenhage is verschenen:
gang van het

Christelijk Schoolblad Geschiedenis van het Christelijk
L. Onderwijs in Nederland,

Orgaan voor het Christelijk onderwijs in Nederland en Transvaat.

Onder redactie van H. J. EMO US.

MET VASTE MEDEWERKING VAN DE HEEREN:

(16 n. C. — 18 9 7),

J. JANSEN te Rotterdam, W. JANSEN te
DOOR
Utrecht, H. MILD te Eist, A. M. MOLEKUIPER,
J.
NAAR te Rotterdam, J. C. DE Pu Y te
Hoofd der Chr. School te Schruurd.
Oosthem, R. HusEN te Utrecht, A. C.
W. SCHEFFER te Harlingen, J. SMELIK liet een aanbevelend woord van het Hoordbestuur van de Yereenlging van Christ.
te 's-Gravenhage, J. C. WIRTE Cz. te
0. en 0. In Nederland.
Bedum, A. h IERSINGA te Meppel, D.
WIJNBEEK te Zwolle, JAC. V. ZANTEN 344 bladz. compr. druk, en 17 portretten van:
te Zeist, H. v. ZUIJLEN te Rattern, Mr. Groen v. Prinsterer. Jhr. Mr. Elout v. Soeterwoude.
A. A. KLEIJN te Driebergen.
N. M. Feringa.

Abonnement per 3 maanden franco per post . . f 0.90
Afzonderlijke nummers . . . . . . .. . — 0.10
Advertentiën 1-5 regels f 1.—; iedere regel meer — 0.15
Oproepingsadrertentiën 312 maal.
Advertentiénworden Ingewacht tot uiterlijk
Donderdag vóór 12 nur.
Berichten, Schoolnieuws, Bijdragen en Boeken
ter recensie worden franco ingewacht bij de Redactie, adres: H. J. EMOUS, Nieuwezijds Voorburgwal 326, Amsterdam.
Advertentiën en Bestellingen op dit blad bij den
Uitgever C. BLOHMENDAAL, 's-Grarenhage.

H. J. van Lummel.
A. Meijer.
M. D. van Otterloo.
H. J. Lemkes.
Mr.J.J.L.v.d.Brugghen. Mr. M. baron Mackay.
Jhr. Mr. A. F. de SavorJ. Voorhoeve H.Czn.
nie Lehman.
H. A. Gerretsen.
J.E.N. bar. SchimmelDr. A. Kuyper.
penninck V. d. Oye.
Prof. A. Brummelkamp.
J. van Nnort.
Ds. H. Pierson.

Prijs Ing. f 1.50; geb. f 1.90.
Dit STANDAARDWERK, dat de Geschiedenis v. d. wording en ontwikkeling v. 't Christelijk Onderwijs in Nederland behandeld, wordt
als om strijd aanbevolen door meer dan 20 bladen die het werk recenseerden.

IETS OVER BREDERO.

„Reeds op zich zelf is het onwaarschijnlijk, dat schilderingen uit het leven
van boeren en burgers de eerste voortbrengselen zou (len zijn geweest van
een jong dichter, ') die zoo verliefd was van aard als Bredero; maar ook de
stukken zelve wijzen het uit.
De meeste „boertighe" liederen staan in dichterlijke waarde, in zangerigheid, in zuiverheid van vorm boven vele minneliederen, welke weinig meer
(Ian slecht berijmd proza bevatten of smakelooze rederijkersoefeningen zijn.
Hoe oordeelt men b.v. over poëzie s) als (leze :
O on-eenighe zinnen;
O noyt ghehoord gheschil!
Want ick en mijn vrindinne!
Syn seer verscheyden van wil.
Ongelijck wij van zeden,
Van wesen en van schyn,
Eu van gheneghentheden
Wij over tweedrachtich zyn.
Of over regels 2 ) als de volgende:
Daer nae ist soo gevaren,
Dat wy quarren te paren
In een seer soet vergaren,
Of gheselschap vol vreughden:
') Zo schreef Dr. G. Kalif voor zijn uitgaaf van Bredero's Liedboek (in 1622)
over de datering van die Liederen; in Bredero's werken bij Gebr. Binger,
III dl. (1890) blz. 174 v.v. — De aangehaalde iuleiding-zelf is gedateerd 1885;
en overgenomen uit het Bredero Album.
') Eigenaardig lijkt 'et me toe dat de dichter Albert Verwey deze zelfde verzen
onder de — uitgezochtste opneemt.
Het tweede hier geciteerde is gedicht voor Madelena Stnemans, AU.. .. 1618.
T. 3, L. viii.
0
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F. Buitenrust Hetteina
Daer anders niet en waren
Als dochters jongh van jaren,
Iek kan 't niet al verklaren
Hoe wy ons daer verheughden.
Daer na noch wat ghele'en
Hebben wy saam ghere'en
lek en myn Lief by een
Wy waren wel te vre'en ......

Wèl mocht Bredere aan het slot van een ander kreupeldicht zeggen: „en
siet niet na de konst", want waarlijk de kunst is ver te zoeken in deze
klappermans poëzie. Maar juist daarom moeten deze en dergelijke liederen
door den dichter vervaardigd zijn, toen zijn talent zich pas begon te ontwikkelen, evenals het kreupelrijm op de bruiloft van Jacob Haesbaert door
Vondel vóór zijn 20ste jaar geschreven werd." — —
Als criterium wordt dus bij het dateren van verzen beschouwd de minder
of meer ontwikkelde dichter-techniek. ')
Maar is dit niet eigenlik een 'petitio principii'?
Strijdt slit niet met de weteiischappelike metode, die bij de natuurkundige
studie zoveel rezultaat leverde: eerst feiten verzamelen , dan konkluzies
daaruit opmaken ?
Is 't zelfs wel geheel vrij te pleiten van doctrinarisme ? -Daarom wordt, naar 't mij toeschijnt, beter weg ingeslagen 2 ), als 't meest
gelet wordt op de te vinden data van bruiloften, die Bredere in zijn gedichten bezong.
Daarmee komt men verder, mits — wil ik er onmiddelik achter laten
volgen — mits men zich niet beperkt tot deze 'gegevens' alleen.
Zo er Liederboeken bewaard zijn met bekend jaartal, waarin van hein gedichten voorkomen, mogen deze allerminst ongebruikt gelaten. Hieraan is toch
vaak het grote voordeel verbonden, dat men daarmee soms een hele serie
die bijeen horen, datéren kan als vóór zeker jaar gedicht.
In dezen is niets gering of klein te achten, noch minder te versmaden.

') Zo ook blz. 8 in deel I van Bredero's Werken (1885) : „Bovendien zijn er
onder zijne Liederen zoo gebrekkige, dat wij deze met recht onder de eerste
voortbrengselen van zijn vernuft (!) mogen rangschikken."
') Ook door Dr. Kalif. Zie de noot op blz. 185 van 't a. w., III dl.
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Bij het doorsnuffelen nu van de oude Liederboekjes vond ik in de Nieuwe
verbeterde Lusthof ') van 1602 dit gedicht; op de wijs : Laestmael met also
blyde sinnen:

Dick heb ick mijn Lief ghebeden
Menighmael om trou ghevraeght,
Maer zy stelt my niet te vreden
Dus het God moet zijn gheclaeght,
Iek heb haer veel deught ghedaen
Maer zy en wilt niet verstaen,
Met haer loop ick achter straten,
Singhen, springhen, lacchen, praten,
's Avonts by die Mane-schyn
Ist een vreught by haer te zijn.
Zy laet my al vast verlanghen,
En zy wil niet zijn ghetrout,
Als een dief die noo sou hangen
Zy een achter deur op hout,
Wat ick haer vermaen of preeck,
Zy hout al haar oude streeck
't Valt verdriet soo langh te vryen
Sonder yet weer te bedyen
Och hoe dick heb ick gheseyt:
,Doot ! hoe quelt my dese Meyt.
Vroom heb ick voor haer ghevochten
Bey myn scheenen schier aan tween,
Die te voren weynigh dochten
Hebben nu al blauwe ste'en
Ist niet tijdt dat zij eens seyt

Nu ben iek tot trou bereyt,
Maer sint velten magh haer halen
Zy laet my noch achter dralen,
Iek meen sy sou wel beter coop
Gheven, tooth ick opter loop.
') In het Vermaeck der Ieucht, tweede druk van 1616/17 ontdekte ik ook noch:
„Weet ghy maechden arm en rijck°
Mischien staat dit ook al in de eerste druk, van 1612; maar die heb ik noch niet
weten optesporen. Wie kan en wil me die in handen geven?
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Mijn dunckt ick wil haer begheven
Die mij dus hout opter tuyl,
Soud' ick soo mijn jonghe leven
Gaen verslyten arme uyl,
Iek sal segghen openbaer
't Sou wel dueren seven jaer
Meijsken ick wilder niet meer af praten,
Wilt ghy my niet, ghy meught my haten,
Hav die Werelt is so wyt,
Misselijek wie my noch verblijt. 1
)

Uit dit merkwaardige gedicht blijkt hoe Bredero in 1602 zich heenzet over
zijn teleurgestelde liefde, de eerste liefde wel van de zeventienjarige. En
we weten de naam van 't meisje, door wie hij zich niet langer „opter tuyl"
liet houden: ze heette Mar g r i etc.
Bredero-zelf wijst slit wel aan, door dat later in de uitgaaf van zijn
„Nederduytsche Rijuien" 2 ) de nicest piekante regels van (lit vers geplaatst zijn
onder een paar Klinkdichten, aan en over Margrietelief.
't Zijn deze:
Hoe vaeck heb ick mijn lief gebeden,
Menighmael om trouw gevraeght,
Maer sy steld my niet te vreden,
Och! dat moet God sijn geclaeght,
Vat ick haer vermaen of preeck,
Sy hout altijdt haer oude streeck :
Maer sint feiten moet haer halen,
Laet zy nay noch echter dralen,
Iek meen sy sei wel beter koop
Gheven, teeg ick opter loop.
Verscheidene andere gedichten, behalve die klinkdichten, schreef hij voor haar.
Daarin legt hij de geschiedenis van zijn noch jonge leven :
Margrite Lief! ghy hebt mijn blygeestigh gedacht
En 't eerste glinstrend vier in mijne siel gebracht,
) Den Nieuwen Lusthof, blz. 67. — Liederen van Bredero, Zw. Herdr. blz. 112.
) Van 1620, uitgegeven bij van der Plassche.
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Mijn lieffelijcke pijn, mijn onverbloemde gunsten.
Ghy hebt mijn eerste zangh en mijn verliefde klacht,
Het welek schildert af de groote Min sijn kracht,
En oni u dienst te doen so leer ick vrye kunsten. ')

Om harentwil trachtte hij zich in verzen te uiten. En zijn vrienden wisten
dit wel:

Van k i n d sehe jaren af, doen ghy noch teder waert,
Doe is de Rymery in u, door min, gebaert.
De min u Meester was, die dwongh u om te singhen
Zijn wijd-beroemde lof .. .. 2
)

't Meisje van haar kant, spoorde hem niet alleen aan, maar hielp hem ook
meermalen:
Ghy Lief noemde mijn kunstich
Oni dat myn luste, een reden te verrijcke;
V heusheydt wast,
Die wel, en vast,
Myn harde Rymeryen
Wist te versmeden,
En op syn rechte steeden
Juyst te vlyen. 3
)

Vaker erkent hij dit, o. a. in het Amoureus Liedt, dat eindigt met:
Mijn ruwer begrip, en stompe styl,
Verwerckt die, o mijn Goddinne!

Met die sneedighe scharpe vyl,
Van u gheleerde sinnen.
')

En zij is hem blijkbaar genegen geweest. Of deed ze zich zo voor, en
voelde ze zich alleen gestreeld door de hulde van iemand, die zoveel beloofde?
Van zyn kant jubelt hij zijn liefde -lust voor deze blondine in dit 'Amoureus liedtjen' uit:
Ay schoone Dochter Blont, die 't Hulzel en Paruycken,
Des Gouden Dagheraets verwelickt en verdooft,
Die den Snee witten mele en Lelyen doen duycken
Van 't Silver blancke vel, van u Eerwaerdich Hooft.
op Margriete, in Nederd. Rijmen. Bred.'s Werken III, blz. 140.
') Lof -dicht van „Waarde Liefde Blijft" vóór 't Groot Liedt-Boeck, 1622.
e) Zie 't gehele gedicht: Liederen v. Bred., (Zw. Herdr., blz. 114.) Zie hierna blz. 73.
`) Aid., blz. 120; zie hierna blz. 73.
') 2e Klinkrijm
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O Margarieta schoon, o uytghelesen Bloeme
Stroyt uyt u braef vergult en lang Goudt dradich Haer
Dat de. Sonne beschaemt verwondert is en hoe nie
De Roosen, en 't Yvoor zoo Marmelt door malcaer.
Ontdect mijn Lief ontdekt 't Meester stuc der natuiren
Dit sonderlinghe werek, dit uytnemende meek
Dees Appel Borstjens hert dees lieve naghebuereii
Die het lustgierich oogh beloven soet vermaeck.
Cust mijn; mijn soete: Ha cust my en cust my weder
Ha ha: ick sterf ick sterf de Ziele my ontvlooch
Na uwen adem soet mijn Hert springt op en neder
En swoegt noch na de tracht die my u vier ontsooch.
Iek swym ay my ick swym t'leven wil my ontslippen
Ach ghy ontsuiget my dat lieffelijck Ghebloemt
Dat ick te plukken plach van u Purpere Lippen
Van 't Corael Rijcke Hooft, en Roosen velt voornoemt.
Paeyt doch mijn groot verdriet, en wil genae gebruycken
O schoone die mijn Ziel volcomelijck bezidt
Geef my de Bloemkens weer die so soet geurich ruycken
Gheeft mij haer oude cracht, haer leven en haer pit.
Mijn oogen syn verstaart, met schimmer blint geslagen
Belamphert zoete Lief u Goddelijck ghesicht
O Vriendelijcke Mont ick en can niet verdraghen
V Flonckerighe brant, en vonckend' ooghen licht.
Omhelst my waerde Lief en laet my troost verwerven
Bluscht uyt mijn glimment vier, bluscht uyt mijn heete vlam
Die my op eenera stondt doen leven ende sterven
't Waer scha dat oase Vreucht int midden eynde nam.')

Hij begeerde haar met jeugdige hartstocht. Schoon was ze, en vele trok
ze tot zich. Hij zingt 'et haar zelf toe:
Wie eens aenschout, u hayr als gout,
Of u ghebloosde wanghen,

En roode mont, die is terstont,
Aleer by 't weet, gevanghen:
') Liederen van Bredero, blz. 121/2.
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Want u gesicht, boeyt ons seer licht,
In onsichtbaere kluysters:
En u schoonheyt, ons voort verleyt,
Door haer besond're luysters.
t'Hert dat ghy neemt, ghy flucx vervreenit
Van alle sijn vriendinnetjes:
Mits ghy ons stelt, in 't soet ghewelt,
Van uwe lichte sinnetjes.
Die troertigjes, en boertigjes,
Vloeyen van soete kluchtjes:
Daer ghy wel weet, dat ghy nie smeet
So veel verliefde suchtjes. ')
En welk een 'vizie' wekt zij in hein:
Vroegh in den dagheraat, de schoone gaat ontbinden,
Den gouden blonden tros, citroenich van coleur,
Gheseten in de lucht, recht buyten d'achterdeur,
Daar groene wijngaartloof, oyt louwen muyr beminden.
Dan beven amoureus, de lieffelijckste winden,
In 't ghele sijdich hayr, en groeten met een geur,
Haar Goddelijck aanschijn, op dat sy dese keur
Behieldt, van daghelijcx haar daar te laten vinden.
Gheluckig is de kam, verguldt van Elpen-been,
Die dese vlechten streelt, dit waardigh zijnd' alleen;
Gheluckigher het snoer, dat in haer dicke tuyten
Mijn ziele mee verbindt, en om 't hooft gaat besluyten,
Hoewel ick 't liever sie wildt-golvich na syn jonst,
Het schoone van natuyr passeert doch alle konst. 2
)

Maar al was Margariet hem genegen, al gaf ze „heylich en eerelyck" zijne kussen
terug, al beantwoordde ze blijkbaar zijn liefde; er kwam 'tegenheyt.' In die dagen 3

)

`) Liederen van Bredero, blz. 118.
Liederen van Bredere, blz. 2. — Vgl. ook Kalff, in Bredero's Werken I, 10.
en Albert Verwey, Bredere (van Looy- Gerlings) blz. 4. — Is 't oorspronkelik ? Mij
klinkt het vertaald?
') 't Gehele gedicht, maar voornamelik de laatste regels, wijzen 't in deze
geschiedenis een plaat@ aan.
2)
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dicht hij 't weemoedige 'Amoureus- Liedt' op de wijs, zo kenmerkend zijn
toestand: „Ick bender een arme Pellegrim siet:"')
De Minne die in mijn hartje leyt,
Die sal niet eynden noch sterven,
Al schijntet dat ick door teghenheyt,
Mijn Lief sal moeten derven.
Al reys ick te Landt, en over Zee,
En swerf in vreemde Steede,
Mijn Liefs Beeltenis draach ick mee,
In mijn gheneeghenthede.
Al ben ick daer my veel jonst gheschiedt,
Het buygt gheen van mijn trachten,
Maar als 't hart op mijn Lief eens sient,
Soo juyghen mijn ghedachten.
Al syn meer andere schoon en Rijck,
Sy kunnen my niet verwinnen,
Doch als ie mijn Jufvrous deuchd' bekijc,
Aan bidden haar mijn sinnen.
Tsint dat mijn oogh op haar schoonheyt viel,
So socht ick haar te behaaghen,
En heb met eerbaerheijdt in mijn Ziel,
Haer reyne jongst ghedraghen.
Heijlich en eerelijck syn gheweest,
Ons Minne, kusjes, boerteryen,
Want haar ghesuyverde goede Gheest,
Gheen dorpherheyt kan lijen.
Haar heusheyt en ooe mijn Liefde groot
Ons Vrientschap daer beneven,

') Ook de 'wyzen' zijn leerzaam voor de kennis van vele dichters; daarop mag
voortaan wel meer gelet 1 —
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Die sullen duuren tot de doodt,
Ja mueg'lijck na ons leven.
')

Duideliker noch spreekt hij zich uit in 't `Liedt', te zingen op de wijze

„0 schoonste Parsonagie. Ofte Si tanto Gratiose." 't Is koeplet voor koeplet
zó tekenend, zG karakterieserend voor wat er gebeurd was :
Ha! licht vervlooghen wyllen
't Herdeneken van u weelde maact my druckig
Wat nyt doet u soo yllen ?
Laas! tot mijn ramp, daer ick scheen soo gheluckich,
Ja soo verweent
Dat de ghemeent
My Loffelijck verhieven,
Als ick met Dichten
Een yder sogt te stichten
En believen.
Doe was my d'Hemel gunstich,
De Werelt loegh op my soo Vriendelijeke,
Ghy Lief noemde mijn kunstich
Om dat myn lust, een reeden te verrijcke,
V heusheydt wast
Die wel, en vast,
Mijn harde Rymeryen
Wist te versmeden,
En op syn rechte steeden
Juist te vlyen.
Daar mijn de vroome wenschen
De troost van Lief, met ontelb're ghelucken:
') 't Slot van dit gezang luidt, zeer karakteristiek voor de verhouding van beiden:
Of by ghevalle dees rasery,
Mijn Liefjen quarr in handen,
Haar Weysheyt reden kavelt my,
Ten konfer of ten branden.
Myn ruwer begrip, en stompe stijl,
Verwerekt die, o myn Goddinne!
Met die sneedighe scharpe vyl.
Van u gheleerde sinnen.
Liederen van Bredero, blz. 119/120. Vgl. hiervoor blz. 09.
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Het sehuymsel van de Menschen
Soeckt daar myn heyl nu nydich te ontrucken.
Want out, en Iongh
Met gifte tongh
Mijn Eere my berooven,
Seer licht, de lieden
Het goed ten quaaden dieden,
En ghelooven.
Dit pynnight mijn mit smarte,
En martert laas! mijn afgemende Ziele
Lief magh dit van u harte
Dat ghy u Vrient onschuldich laat vernielen,
Om s' vollicx praat
Of ymants haat
Vol enkel snoode looghen?
Mijn troost, mijn vreughde
Ach! hebben nu de deughde
Gheen vermoghen.

Soo g'lijck ghelijck doet Minnen,
Wat doetje dan my van u deur afwysen!
Helaas! d'eedele sinnen
Die ghy voor sulex uyt jonghsten pleeght te prijseis
Sullen sy mijn
Een oorsaack syn

Van ballingh steets te blyven?
Soo magh ick vloecken
Pampieren, Pen, en Boecken
En het schrijven.
Want had ick niet gheschreven,
Soo sou mijn naam nu niemant niet Trompetten:
Iek waar oock niet verheeven
Noch niemant sou op my soo nauwe letten,
De achterclap,
Noch lachtertap,
En sou my nu niet quellen;
Men sou mijn treeden,
Mijn passen, noch myn schreeden
Dus niet tellen.
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't Schijnt dat de Groote Gooden
(Vermoeyd van mijn haer troetelkint te speelen)
Deese strenghe ghebooden,
En leyder wet, u lieve Mont beveelen:
Om dat mijn druck
En ougheluck
Te lichter my sou vallen
Nu 't can verkeeren,
Want Boeren werden Heeren
Berghen dallen.
't Gheluck dat stuurt in Staaten
Weet- nieten Rijck , en overstoute plompen;
Haar onbescheyden maaten
Doet 'deel mijn Borst met diepe suchten pompen
De traantjens al
Die by gheval
Bevroosen van mijn schieten,
Als fijne Parlen
Die ick hou voor het dwarlen
Van Margriete.
Vaart wel, vaart wel Joffrouwe
Iek dool op 't Lant by 't hooghe Huys te Muyen
Mijn Liefd' sal niet verkouwen
Al looft de Wint stormwinden Haghelbuyen
Ja vloeken grijs

Jaght Sneeu en IJs
Smelt voor my vier met schande
Kunt ghy niet rusten
Soo denekt onder u lusten
Op Garbrande.
')

Lasterlike uitleg van zijn rijmen en zijn dichten ontnam hem zijn geluk,
zijn 'Lief', want 't meisje trekt zich terug; -- doet ze 't om zijn best-wil, dat
hem 't „ongeluck te lichter sou vallen "? — zij sluit verder haar deur voor hem....
„Had hij maar nooit geschreven!" 2

)

') Liederen van Bredero, blz. 114.
) Komt dientengevolge eerst in 1611 iets van hem aan den dag ? Ook in
Liederboeken vond ik niets weer van hem voor zijn „Apollo" in 1615.
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Toch hoopt hij noch:

Nu 't can verkeeren ! ... .
Zijn liefde zal niet verminderen, mischien, als ze cie slaap niet kan vatten,
denkt ze noch aan Gerbrand, die daar als „arme Pellegrim siet", doolt op
't Lant bij 't hooghe Huys te Muyen.

')

Zo dadelik kon hij zich er niet bij neerleggen. Hij klaagt over haar
ontrouw, die hens zo ongelukkig maakt:
„Maer waerom ben ick niet soo gheluckkigh,

Als ghy, ô Tortel-duyfjen kleen,
Die nummermeer u Gayken druckigh
Verliest, dan door de doódt alleen!
Och, waer de myne de gaven gegeven
Van u liefs trouw en van sijn min,
Of had ick de staet maer van u leven
Met dat vernoeghen in mijn sin!
Och waerom werd ik met mijn Margariete
Niet met de selfde snoer gheleyt
Als ghy, die veyligh moogt ghenieten
Den Hemel van sijn lieflijckheyt!
Of moet het Vee in redelijckheden
Den Edelen Mensch te boven gaen ?
Wy, die betytelt sijn met reden,
Die moeten van haer een les verstaen! 2
)

't Meisje bleef afkerig. En ten slotte — de nieuwe Lusthoff van 1602 zegt
het ons! — de tijd en de jeugd verzetten bij hem 'tondervonden leed; niet
zonder enige innerlike pijn, tegen zijn eigen gevoel echter in spot hij:
„Wil d'een niet, d' ander wel."
') Volgde hij ze dan daarhéén, toen zij uit Amsterdam naar 't Slot vertrok?
Of woonde ze er zelf; of in de buurt? Doelt hij op oude herinneringen? (Zie ook
't gedicht „Ick sie je wel.
Mogelik hebben we hier een draad, die we kunnen afwikkelen. Niet Br. is gast
op 't Hoghe Huys, en niet Hooft is de gastheer; was Marg. mischien famielie van
Hooft-z'n voorganger ?
Slaat op haar vertrek, per veerschip over de Zuiderzee, het gedicht: „Vaert
wel myn lief, mijn leven "! Liederen van Br. blz. 58.
En doelt op haar dat klankrijke: » Waer is nu dat hart? weer de gedachten"?
Aid. blz. 1.
Mischien ook: „Door jeugdich, blinde, domme sinnen," (Liederen, blz. 25.1?
') Nederduytsche Rijmen; Werken van Bredero, III, 142.
")
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Onze bijeenvoeging is min of meer hypotheties: kunnen er geen twee Margrietes door Br. zijn bemind ? Of meer dan een van zijn 'flammes' „goud
hebben gehad ? —
-draichys"
Maar — clan is er dit gedicht noch: „Kon ik eens recht bedwingen mijn
(Liederen van Bredero, blz. 110). Daarin komt
vliegend" wilt gesicht
geen zinspeling voor die past op Tesselschade, noch op de 'Weduwe', er moeten
dus een drie-tal meisjes, uit Bredero's éerste tijd bedoeld zijn. (Zie Liederen,
Inl. blz. XII, noot.)
Zo is er noch wel 't een -en -ander aantewijzen, wat, 't een met het ander,
kombienerend, aan (leze bijeenvoeging minstens waarschijnlijkheid geeft.
"....

Wie nu deze verzen - serie uit Bredero's jonge tijd naleest, zal i er onder vinden
van de soort die Dr. K. karremans- poëzie noemt, maar — ook andere,
„bevallige, vloeiende liederen, die getuigen van dichterlijken aanleg en heer
taal." ')
-schapijoverd
Wie zou, volgens de metode van dr. K. te werk gaande, durven (u annemen
dat verzen als hier boven voorkonten, in zijn jongste tijd gedicht waren ?
Blijkt integendeel niet afdoende. dat (lie zogenaamde 'zoetvloeiendheid',
die zogenaamde 'techniek' geen criterium mag wezen bij het dateren van
Brederodes gedichten ?
Wil men noch meer blijk?
Er is een gedicht dat aldus begint:
Sondach, Sondach lest-leden,
Op eenen St. Jans-dach......
Nu valt St. Jan, de 24 Junie in Holland , alleen op Zondag in 1599
1604, en 1610. Ik dateerde dit op het eerste jaartal — niet om dat het
minder 'vloeiend' zou klinken, maar om dat ik geen enkele meer dringende
reden 2) heb om het op 1604 of 1610 te plaatsen.
Immers: „een dichter is d'ene keer beter 'gemutst' als d'andere: is nu beter,
hoger kunst -uiter: nu, als morgen of gisteren. Alleen na-apers, knutselaars,
') Dr. Kalff, Bred's. werken, III, 177. —
Ik wil zelfs de hypotheties er bij gevoegde, waar geen n a a m in genoemd wordt,
in dezen niet meegelezen hebben.
') Ook knmt dit er waarschijnlik noch bij om 'top 1599 te dateren: Ao. 1602
is er een lied van Bredero, dat gaat op de wijze:
Sondach, Sondach laatstleden.
Vgl. Liederen, Inleid., blz. XI, noot.
Ontging dit dr. K? —
Ten Brink, Elzevier November '96, acht het eveneens in :rí99 vsrvaardigd.
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doen in hun later levenstijd beter als in hun jonger jaren. Die krijgen dan
meer 'geläufigkeit', onafhankelik meer en meer van hun `gemutstheid' ! Door
dit uit het oog te verliezen, neemt men veelal als regel aan: lijkt het gedicht
onhandiger gemaakt; dan is 't van vroeger; vloeit het beter, dan uit geoefender tijd. Men kan het tegendeel konstateren bij een algemeen bekend
dichter van onzen tijd. En van Bredero moet men 't vers lezen voor de
Spaanse Brabander gedateerd 6 Junie 1618, en dit vergelijken met veel van
zijn vroegere gedichten." —
Ook vergelijken met dat van 1599. Laat ik hier enige verzen van
't laatste afdrukken:
LIEDEKEN.

Stemme: Als 't begint.
Sondach: sondach lestleden
Op eenen St. Ians lach
Ben ick buyten getreden
Daermen veel wagens sach
met soo veel Omme slach
het volek quam met hopen
al by de voerluy loepen
en maekten daer verdrach
De kneuckels ende boeren
die haddent op gestelt
zy wilden niemant voeren
Dan voor tgedrongen gelt
dit, (docht myn) was gewelt
Iek wandelde met lusten
en ging myn seluen rusten
Int groen geschildert velt.
De Gladde paerden renden
langes de harde slyck
de Voerluy diese menden
Klaterde vreeselyck
de dorde drooghe dyck
die was besagt met menschen
Iek sach het na wenschen
In begraselt Rijck
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Flucks quam daer aen remoeren
en raesden zonder Roy
Heele Wagens met Hoeren
die wirpen vast met hoy
[Dit dunckt die lieden moy] ')
Sy riepen en sy kreten
al haddense niet egeten
Dit goore gorlegoy.
Wel eer wouw Iek wel weten
Waer van off hoe het quam
datmen mal plach te heten
Het volck van Amsterdam
Maer als lek dit vernam
Iek barsten uijt van Lachen
het schijnt wy comen prachen
der drogers speck off Ham

Waer heen ghy broetse Lieden
Ay Lieue, blijft instadt
Laet hier v roock vleys sieden
En monckelt hier toch wat
tapt eens uijt tbeste vat
Laet de 'gulsige Wespen
Haer geel garstige hespen
En heer Cranchooffdich Nat
Gewoonten ende Lants seden
heeft v te seer verleyt

Ay Luijstert nae myn reden
betoomt v sinnelijcheijt
Vertoeft een Luttel beyt

De velden en de stoepen
Met Wijnen zyn besagt
Weer heen waer heen zy roepen
Nae. Haerlem gilt een meyt,
niet soo veel vroolycheyt
Maer alse Weder comen
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Is haer de vreucht benomen
alleluya Is geleyt
Onder soo menich hondert
Was nau een degelyck man
Iek was blut en verwondert
(lat weer zoo raekten van ... .

Lees nu onmiddelik wat „G. A. Brederode, tot den Leser" van zijn
Spaense Brabander schrijft op „den 6 Juni-. Ao, 161ß." —
Ist ghy yet nierekt, leest of siet

Dat quaat is, schuwt dat, doetet niet,
Iek heb niet lust, tot leer ghedaen,
En niet om dien wegti in te slaan
Maar vindy wat dat u wanhaaght,
't Sy u tot les: ghy kuaap of maaght,
Men weet so noodich het venijn,
Als dinghen die daar goedt voor zijn.
Een Kindt onwetend van verstandt
Die loopt in 't vu yr, alwaar 't hem brandt.
Dan yemant die wel beter weet,
Die denckt, dat vuyr is myn te heet:
Hy tastet met yet anders an,
En treckter nut en warmte van.
Soo bid iek (lat ghy dit oock treckt,
Op dat het u wat goets verstreckt.
Het oordeel (dunckt mijn) is verkeert,
't Welck seijt, dat men de sonde leert,
Als mense eygentlijck verklaart
En al de Werrelt openbaart,
Iek neem een Preker op de stoel
Als die ontdeckt een vreemt ghevoel
Van een eerloossen snoo Sophist,
Of een Godloosen Atheïst,
Souw die daaromme boosheyt doen?
Of ergeren in "t minst de goen ?
Dat sluyt niet. Souw de Magistraat,
De Overheyt, de wyse Raat,
De boosheijt leeren yder voort,
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Als sij bestraffen Princen moort ?
Of Vrouwe -Kracht? of Dievery?
Straatschenden, of Brandstichtery?
Dat komt niet my niet over een.
Soo weynich als in lijf en le'en
De sucht of sieckten overspruyt,
Wanneer s' een Doctoor ons beduyt,
Soo lettel of noch mooglijck min,
Dringt immers 't quaat ter zielen in
Want in een Godlijck goet ghemoedt,
En komt oock niet dan alles goedt.
De dinghen zijn dan groot of kleyn,
Den regnen zijn sv alle reyn,
Den quaden dijt alles tot quaat
Om dies-wil dat het met hein gaet
Ghelyck als met de vuyle spin,
Die 't goetste neemt ten quaatsteu in,
Die 't honich in fenijn verkeert,
Als 'tin sijn binnenst is verteert.
Soo doen veel menschen hier te Landt,
Sy spreken van een ander schaadt,
Of Lof en Eer: Na haat of gunst,
Maar niet na kennis van de kunst,
In suleken breyn wert nu ghemaalt
De roem of laster (lie men haalt.
De ghene (lie iek heb ghelaackt,
Iek gheeft haar toe: En voor de smaat
So wensch ick dattet haar wel gaat
Aan ziel, aan lijf, na wil en wensch,
So wel als eenich levend' mensch.
Maar ghv verlichte, suyver, net,
Die op mijn wercken lustich let:
Hier hebdy maar een slecht gherijm,
Dat niet en neckt na Griecksche Tijin,
Noch Roomsch ghewas, maar na 't ghebloenit
Van Hollandt kleyn, doch wijt beroemt,
Al heeftet gheen uytheemsche geur,
't Is Amsterdams daar gaatet veur.
Het Nederlandsche doffe kruydt
T. & L. viii.
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Gheeft voor ditmaal niet soeters uyt
Als ghy en siet: soo 't u niet smaackt
Soo bid ick dat ghy 't Honich maackt,
Met u gheleerde groote gheest,
Die 't best uyt u Boeckweyden leest,
En brengtet in u Bye -Korf,
Daar 'ck nauwlijex by comen dorf,
Omdat ick, 't welk ik vry beken,
De minste van u Byen ben.

Noch eens, bevatten beide gedichten ') geen — wat men noch altijd gelieft te noemen — „hinkende regels "? Maar — „dit is geen vast kenmerk " 2 ).
Terecht !
Alleen, men zal hiermee meer en meer instemmen: naar mate de Kunst
bestaat in na- doen-kunst; daar wordt met de jaren de vaardigheid groter; (le
techniek zogenoemd, volkomener.

Juist nu, in en ná de Renaissance -tijd 3), komt dit meer en meer in zwang!
Maar — Bredero, ondanks zijn zo nu en dan meedoen aan die `mode', is
„te goed Hollander, te natuurlik, — te veel realist," dan dat wij -- 't bleek
boven duidelik, dunkt me — daarnaar zijn verzen mogen dateren.
't Spreekt wel van -zelf, de ware realist is „so zu sagen, auch ein mensch !"
Dat is 't juist! Zijn `routine' in alledaagse zaken vermeerdert met z'n
leeftijd, mischien zelfs levert hij ook op aanvraag makkeliker en gauwer verzen.
Zijn kunst-zin is eigen- aardiger ontwikkeld, door zijn meerdere jaren —
míschien ! —' Maar daarmee is zijn uitingskracht volstrekt noch niet beter,
groter, kílnstiger !
Evenwel — Bredero kon daarom noch niet zijn Spaense Brabander — met
de Molenaar zijn meest -eigen werk, zo als Brédero- alleen kon dichten — op
20-jarige ouderdom 'vervaardigd' hebben! Evenmin als Da Costa „zijn Hagar
of zijn Vijfentwintig Jaren op zijn veertiende" l).
Alleen, dit lag niet aan de zogenoemde techuiese kunstvaardigheid; maar
aan — zijn voller uitbotten, aan zijn — is niet dit het woord? — aan zijn
rijper-uit-leven ?
') Lees ook het Bruylofts- Liedeken van 1616 (Bredero's Werken III, 519); en
't Feestliedeken 1617 (ald. III, 557.) — En vooral ook wat Dr. K. schrijft over
Br.'s laatste Liederen, in Br.'s Werken III, 188! —
') Laat ten Brink er op volgen in Elzevier's Maandschrift van Nov. bij bespreking van deze zelfde materie. —
') Zoals Dr. K. met recht schrijft in de Gids, Nov. 'LJG, blz. 387.
Wat volgens Dr. K., in de Gids, (o. d. a. blz.) daaruit meet volgen!
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Hierin kan 't wezen dat een 'dichter' groeit, gaande -weg; dat „hij stijgt op
zijn baan, (zo hij kan) ".
Maar 't kan toch óok bij hem zijn:
„le coup d'essai, le coup de maitre "!

Nu noch een -en -ander over Bredero's verliefdheid!
Hij was onthutst, zelfs bang toen hij zich onweerstaanbaar tot Margriete
voelde getrokken. Streng was -ie opgevoed, waar „binnens-huys alle lichtvaerdicheyt" werd gemeden: in een huisgezin zoals er noch zijn; waar vrouwe -min
en verliefdheid, als bij Starters Meniste Susje, voor ongerechtigheden worden
gehouden, leidende tot vertrouwen en genegenheid voor mensen, afbrengend
van God; gevolgen van 't steunen op eigen wijsheid, eigen kracht.
En dit zat hem diep; men leze aandachtig slit gehele „Nieuw Liedeken" ' )
en wel op de stemme: Sondach, Sondach &c.
O hoofdeloose sinnen!
0 sinneloose hooft!
Wat ongemeene minne
V kennis heeft gherooft,
En u reden verdooft?
Dat ghy u sinlijckheyden
Dus sottelijck laet leyden?
Dat had iek noyt ghelooft.
Is u wijsheyt verdreven ?
Is al 't verstant verrot ?
Helaes! waer is ghebleven
De schoone gaef van Godt ?
Is gantsch ver -ylt, versot,

Verplet, verdruckt, verschoven?
En 't slechste dat komt boven,
't Welck u ghedijt tot spot.

') [fit het geheel blijkt dit gedicht — toch niet van minder gehalte als 't vers
van 6 Juny 1618 ? — tot Br.'s eerste te behoren. — 't Is, bij mijn weten, 't eerst
in 't licht verschenen — daarom dus 'nieuw' genoemd? — in de Kleine Bron van
Minne 4 1621. En is niet herdrukt in Br.'s Werken, 1885, wel in Liederen van
Br., (Zw. Herdr., blz. 123).
,
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Door u, door u mijn ooren
So is dit al gheschiet:
Iek ben verlieft door 't hoores
Van mijn waerde Margriet.
O lieffelijck verdriet!
O wonderlijcke krachten!
Die 't hoochst' van mijn ghedachten
So haest in d' Afgrondt stiet.
Iek, die heb durven dencken
Dat Venus Knapelijn
My niet en konde krencken,
Of yets vermocht op mijn:
Helaes: het was maer schijn
Van wijsheyt, die my streelde,
En 't rotte breyn verdeelde,
Een schaduw-achtig sijn.
Van dinghen sonder wesen
O losse frenesy!
Een straal-godt is verresen
Met al syn hovaerdy:
Iek waande (meer als by
Die Python hadt verwonnen,)
Dat duysent Cupidonnen
Bestonden teghens my.
Want t'wijl ick onbedwonghen
Veel woede woorden sprack,
De wufte Wyse Ionghen
Sijn Eske Boochje track,
En mickten also vlack,
Dat binnen korter wylen
Mijn lichaem gants vol pyleu,
En snelle schichten stack.
Maer dit onseker gissen
Benevelt my althans,
In dicke duysternissen,
In blinthevt des verstants
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Dees nacht die heeft bekans
Met swillich, en swart Linnen
Verdonckert in mijn sinnen
Het weynich van mijn glans:
0 dol en dom vermeten!
0 sotheyt sonder voet!
Iek waande wat te weten;
Maer mijn boexachtigh bloet
Heeft in der daet bevroet,
Dat niemandt kan voorkomen
't Geen Godt heeft voorgenomen,
Die 't al om beter doet.
Vaert wel, vaert wel mijn wenschen,
En ydelheden blindt:
Vertrout de gunst van menschen
Niet meerder als de windt:
Gerbrande! u besint,
En gaet den Hemel vrijen,
Godt sal 't gebenedijen
Ist dat ghy 't wel begint.
Te bidden, en te leven,
En sterven lusten snoot,
Wilt u voorts overgeven
In Godes goetheyt groot:
Die sal u voor u doet
Sijn miltheyt steets bewysen:
En naerderhant oock spysen
Met heylich Hemels Broot.

')

Zou men meer ernst, meer orthodox- godsdienstig gevoel bij de Bredero,
zelfs van 1618, verlangen ?
Noemt men 'teen gevolg: deze stemming, van zijn opvoeding alleen? En
wordt daardoor aannemelik dat het latere „uitspatten en razen bij den jongen
artist te natuurlijker is" 2
?

)

') Dit gedicht uit zijn jongste jaren kan toch in z'n geheel zeker alles, behalve
karremans-poëzij heten!
') Ten Brink, Elzevier, Nov. —
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Maar hoe kon die opvoeding zó influënseren, als niet in Bredero de 'gelovige' school; bij wie de oude Gods- gehechtheid later weer boven kwam?
Klinkt het niet in de Stomme Ridder ') als een geloofspsalm, na twijfeling
en strijd:

Wie boven al zyn Godt bemindt
Zyn Godt in alle dinghen vindt
Wie yet meer wil verkiesen,
Sal Godt in. al verliesen,
Wie wys'lyck doen wil woecker- winst,
Die mint Godt meest, zijn zelven minst.
Die hem tot Godt kan neyghen
Die maackt van Godt zyn eyghen
Min iek een mensch dat seecker is,
Dat by my mint 't is onghewis
Dus wil ick Godt myn leven,
Myn ziel en alles gheven
Want Godt is trouw, die trouw oock hout,
Maar die hem op een mensch betrouwt,
Vertrouwt hem oock aan looghen
En is vervloeckt bedroghen
Hy is wel dol, wel zot, wel blindt,
Die yet meer als zyn Godt bemindt.
Het zyn verlooren menschen,
Die oock yets anders wen sehen
Want alles watmen zichtbaar ziet
Dat is een zichtb're groote niet
Daar niet is op te bouwen:
Maar Godt is te vertrouwen. 2
)

Gelovige van jongs aan door opvoeding, was hij wel een tijd lang een
`natuurlik mens', een niet -bekeerde. Hij schrijft in 1613 aan Jacob Barthout:
,,..... ware wetenschap moet men van Gode leeren,

Mijn hart is, laas! verrockt: wil Godt, hij kan 't verkeeren." 3

)

') 1618: maar 't vers kan van vroeger al wezen; zie ten Brink, Bredero's
Werken II, 236.
') Bredero's Liederen, blz. 46.
') Nederduytsche Rijmen, Bredero's Werken III (1890) 128.
Dit schrijft hij in een tijd dat noch niemand er aan denkt om hem „Wijntje en
Trijntje van lager allooi" te verwijten.
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En past bij deze stemming niet 't „A endachtig Liedeken":
Miin sieltje schreyt, dat sucht en weent,
Mits ick met aerdsche dinghen
Meer, als met Gode ben vereent:
En nimmer recht kan dwinghen
Mijn ongebonde sotte wil.
Heer, maeckt mij selve-loos en stil,
Als u verkorelingen.
En laet my toch door voorsicht sien
Hoe grootsch ghy sult verrysen,
En wat ten jonghsten dagh zal schien,
Als ghy 't oordeel sult wijsen:
Op dat ick door 't schrikken bevreest
De sonden geessel uyt mijn Geest,
En u grootheyd mach prysen.

Leert my (o Godt!) mijn boose lust
Bestrijen en verwinnen,
Gheeft my inden gemoede rust,
En Christelijcke sinnen,
Die noch de wereld, noch haer vreughd
Maer die d'oprechte ware deughd
Oneyndelijck beminnen.
Gaet selfs tot mijnder sielen in,
Of geeft my te doorgronden,
Met stagen erenst in mijn sin
V goetheyt, en mijn sonden:
Op dat ick in dit jammer dal
Aen siel noch lichaem niet en val
Meer geestelijcke wonden.
Myn hert, als ghy u kintsheyt siet,
V jonkheijd, en u leven,
Ghy en bevind, daer anders niet
Als boosheyt in bedreven:
Soo ghy selven nu verlaet,
En waerdelijck in Gode gaet,
Hy sal u alles geven.
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Geeft my (o God!) doch wijse raet,
En mengt mijn vreugt met vreesen:
Doet my gedencken an de staet
Van dit vergancklijck wesen,
Dat soo kort als de wint verkeert,
En maeckt mijn siel meer God-geleerdt
Als door letters te lesen. ')

't Grootst is de zonde, dat men zich van God laat afvoeren:
Verdwaest is zijn gemoedt,
Die om so snoode dinghen
Versuymt, en laat ontspringhen
Het alderwaerdste goedt. 2
)

Dit heeft men zich te herinneren als men Bredero hoort klagen. Evenzeer
dat bij die zó gelooft het is: in gedachte zondigen is even goed zondigen!
als men, naar gewoonte, om Bredero's losbandigheid en onzedelikheid te
bewijzen, zijn eigen schuldbekentenis opzoekt in dit „Geestigh Liedt", op

de Stem: Ick schon de Wereld an:
Wat dat de wereld is,
Dat weet ick al te wis
(Godt betert) door 't versoecken ;
Want ick heb daer verkeert
En meer van haer geleerd

Als van de beste boecken.
Want of ick schoon al las
Het geen soo kunstich was
Als Goddelijck geschreven;
Men gingh ter ziel, noch sin,
Soo nyver my niet in
Als 't eyghen zelfs beleven,
Nu heb ik 't al versocht:
Soo dol, als onbedocht,
Soo rauw als onberaden.
') Bredero's Liederen, blz. 42. —
Ik beweer daarmee noch niet dat dit gedicht juist in 1613 gedicht is ; 't kan
zelfs, en vermoedelik van jaren vroeger wezen, van iemand, die noch weinig diep
geschokt werd door zijn zonde - gevoel.
') Liederen van Bred., blz. 33; zie verder het gehele gedicht vooral; en ook
die op blz. 35/6, 40, 42-44.
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Och Godt! iek heb te blind;
En al te seer bemind
De dinghen die my schaden.
Een hoofd vol wind en wijn,
Een hart vol suchts en pijn,
Een lichaem gants vol qualen
Heeft Venus, en de kroes,
Of selfs die leyde droes,
My dickwils doen behalen.
Och! een bedroeft gemoet,
En een hert seer verwoet
Van duysent na berouwen;
Van overdaet en lust,
Met een ziel ongerust
Heb iek in 't lest behouwen.
Hoe strengh breeckt my dit op
Myn kruyfde krulde kop
Die brengt myn door de jaren
In myn tyds Lenten voort
Op 't swart, en 't swetigh swoort
Veel gryse graeuwe hayren.
Wanneer een ander legt
Gestreckt en uytgespreyt,
En rust niet lyf en leden
Dan plaeght my aldermeest
De quellingh van myn Geest
Met beulsche wredichheden.
Dan dringht my door de huyt,
Het bange water uyt.
Door kommerlycke sorgen
Dies my het harte barst
En wenscht alsoo gheparst
Den ongeboren morgen. 1
)

Ontegenzeggelik is dit zelfverwijt sterk genoeg 2 ). Maar — in verband
') Bredero's Liederen, blz. 45. — Zie ook noch andere liederen in zijn Groot
Liedtboek.
') Vooral als men 't op z'n XIXe eeuws verklaart; en Venus = Venus vagans;
en een lichaem gants vol qualen voor de gevolgen er van; noch wel 'dickwils' ! —
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met andere soortgelijke gedichten ') — is 't de zorg voor zijn ziel; is 't „de
quellingh van syn geest ", die hem dringt
„door de huyt
Het bange water uyt ...... .
Myn quellingh eet met pynen
Myn rif, en ingeweijdt. 2
)

In werkelikheid, in daden zou Bredero zich zó te buiten zijn gegaan?
Wat getuigt hieromtrent een tijdgenoot? iemand, die zonder meer, 't stil
-zwijgenovrd

losbandigheid kon bewaren?
Dit:

de jaloursche min die heeft u sulcks ('t huwelik) belet,
Opdat ghy roemen soud de kracht van Venus wet,
.
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Dit was een loos bedrogh, daer hij u meed verriedt,
't Welek ghy ter rechter tijd vernaemt, en hem verliet
Die met zyn netten u socht dieper te verwerren .... 3

)

In verzoeking komt hij; strijd kent hij, maar aan hem is de overwinning.
Niet in -eens; een gestadig vallen en opstaan is 't.
Dan blijft ten slotte bij sommigen mensen de strenge geloofs-ernst de alles
overheersende karaktertrek, als bij Vondel.
Bij anderen komt telkens de wereldse 'natuur' noch boven.
Dan schrijft hij — als Bredero — toneelwerk; in 1618 noch zijn meesterwerk: vol komiese kracht: de Spaense Brabander:
„doch wil ick wel dat ghij hier geen beter om versuymt; daar zijn veel
Waardigher en Heyligher Schriften" °)
Dan dicht hij boertige verzen, vol realisme, vol humor. Of ziet hij „een
schoon Ionkvrou, Walbure, Chlorint, Eleonore, Florinde, Egtillen 5), Maria
Annetta, Madalena" ..... dan kan hij z'n hartstocht niet zwijgen.
Maar bij en in dit alles stemt zijn gemoed weer
als in zijn jonge tijd —:
,God dienen is mijn wens, mijn lust."
—

') B.v. met de hiervóor aangehaalde; vooral ook met wat hij in 1613 schrijft;
en met dat lied van 'em: Wie dat zoo dol als onbedacht...... (Liederen van
Bredero, blz. 47/8.)
) Vgl. 't gedicht, hierboven aangehaald, Liederen, blz. 50.
') Lof-dicht onder de kenspreuk „Waarde Liefde Blijft." — Cursivering etc. van mij.
`) Toe-eyghening van Roddrick, al in 1611! Vgl. Liederen van Bredero, Inleiding, VIII, (ook de noot). —
') Vgl. Kalff, Bred.'s Werken III, 176.
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Wel erkennend, vast benijdend, dat

Het is een zalighende deught
Van Goddelijcke krachten,
Dat men van in zijn jonghe jeught,
Zent ópwaarts zijn ghedachten. )
Zo is Bredero: ernstig en koenies, de humorist; de realist; van jongs af tot
zijn dood. —
Hiermee zijn niet in strijd de getuigenissen van zijn tijdgenoten.
Waar men evenwel die aanhaalt om te betogen dat de aandachtige liederen
van Bredero van zijn laatste jaren zijn, — moet men ietwat voorzichtig wezen.
Want: kénden zij die van hem uit zijn jonge tijd wel? Kónden ze daarvan
iets weten ?
Evenals Gysbert Japiks z), zijn christelik- gezinde, Calvinisties- opgevoede
mensen, — dichters, — geneigd, zo ze in aanraking komen met de 'wereld',
hun meer 'wereldse' verzen gaarne te tonen, maar die uiting geven aan hun
eigen noch teer geloofsleven, hun ernstige levens-opvatting, verbergen ze angstvallig. Ze zijn verlegen!
Later, als ze ouder worden, als ze doorzien hebben hoe 'voos' die 'wereld'
is, dan — laten zij zich gaan, komen ze uit voor hun Calvinisties- godsdienstig.
Zie ook Bredero -zelf. Van der Plassche, zijn uitgever, zóekt en vindt
later vele liederen, een paar honderd; en onder deze zeer vele die Bredero's
gemoedsleven (in zijn geheel) bloot leggen; hij zelf gunde bij zijn leven
t Publiek bijna geen kijk -in-zijn -ziel. 3) —
En waar men toch voor Bredero die getuigenissen wil laten gelden, daar
wijs ik er, maar terloops, op dat die voorkomen in Lofdichten, geplaatst voor
het Drieledig Groot Liedboek; en — op de Indeling daarvan zinspelen. )
Of daarmee hun bewijskracht niet vermindert ?
Natuurlik beweer ik daarmee noch niet dat Bredero de mééste ernstige gedichten in zijn jonge tijd geschreven heeft, al durf ik nu al verzekeren dat de
meeste ook niet in zijn laatste jaar zijn vervaardigd, na zijn ongeval, waarover
hij Madalena schreef. 5) Tegen het toepassen van de indeling in zijn drie

') Zie dit hele gedicht, Liederen van Bredero, blz. 47/8.
) Vgl. Siebs, Westfr. Studiën, S. 59; en Fryske Bybleteek II, blz. 33/4.
') Vergelijk de verschillende uitgaven; en de Inleiding op de 'Liederen.'
`) Vooral dat van Waarde Liefde Blijft," — en dat van „Hope troost." —
') Bredero's Liederen, Inleiding XXV, gaf ik in aansluiting bij Ten Brink een
4 -tal Aend. Lied. op, in 1618 mischien vervaardigd. En vele andere „nieuwe
gedichten, die hij nu schreef, waren allen „aendachtigh!" —
2

92

Iets over Bredero.

liedboeken op het datéren van zijn gedichten evenwel kan toch maar niet
genoeg gewaarschuwd! ')
Daarom schreef ik :
„Immers de ware realist —, die 't leven weergeeft zoals 't is! — zingt van(l aag van vreugde, morgen van droefheid, gister van dol plezier, eergisteren
van sombere ernst. Dat hangt niet met de leeftijd samen. Oppervlakkige
gevoelers alleen hebben niets dan 'genoegen' in hun jeugd, en niemedal als
`ernst en verdriet' in hun later dagen.
Bredero leefde! — maar niet oppervlakkig. Voelde — alles mee; en uitte
dit krachtig en vol.
Alleen, als hij kolleksies geeft van zijn uitingen in ouder en jonger tijd,
dan schift hij; en deelt 't dolle in z'n Boertig Lietboek, 't minnende in zijn
Gi ote Bron der Minnen, en 't ernstigere in z'n Aendachtich Liedt-Boeck.
Met gebrekkige mensekennis, zonder inzicht in dichterpsychologie, zal men
alleen déze indeling toepasselik vinden op Bredero's eigen levenservaringen."

Het bovenstaande is geen studietje over Bredero, maar een kleine bijdrage. 2
Van Bredero weten we weinig!
Ik heb gepoogd iets optesporen.
Bredero -zelf kennen we noch lang niet. Vat we van hem weten: de
zogenoemde 'wetenschappelike' litteratuur-kennis is hoogst nuttig en wenselik,
natuurlik; maar die ons de 'dichter' zal schetsen, hém ons zal portretteren;
dient zeker, veel meer noch (lan die kennis, dient clichter-intuíetsie te hebben.
Die gaaf •leert' men niet aan; daarin krijgt men ook met de jaren geen
`handigheid',geen 'techniese vaardigheid'! Die •m heeft, en die ons Bredero naar
't leven geeft, is te benijden, meer, als wie ook, om zijn wetenschappelikheid.
B. H.
Zwol, '96.
)

')

') Ook Dr. K. erkent dit: „Uit eene mededeeling van den Heer Dozij bleek mij
later, dat ik nog te zeer onder den indruk ben geweest van de volgorde van den
17de eeuwschen uitgever, waartegen ik zelf waarschuwde. De heer D. deelt mij
nl. eenige datums mede van de bruiloften, welke Bredero bezingt .... Al blijft nu
de strekking mijner bewering dezelfde, haar inhoud zal toch gewijzigd dienen te
worden, wanneer de datums der verschillende bruiloften gepubliceerd zijn."
Over die strekking: Werken van Bredero, I, 5/6; III, 183, vv. vooral!
') Ik schreef 't alleen naar aanleiding van Dr. Kalff's opmerkingen in de Gids
van November '96, waar deze geleerde nadrukkelik het tegendeel bepleitte en
vasthield aan zijn Bredero- opvatting.
Eigetik doe ik weinig anders als wat - uitgebreider citéren van mijn 'Een-en-andervooraf' in „Bredero's Liederen," Zw. Herdr., 2e Reeks, I/II.
Ik bedoel niet dat de heer K. dit ook had moeten doen, maar hij had het
kunnen doen. Mischien stond er echter z'n 'muts' niet naar. —
3)
Vgl. Bredero's Liederen, Inleid. XXVI.
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Toen Napoleon in den slag bij de Pyramieden z'n leger ter overwinning
geleid had, fluisterden de vluchtende Bedoeïenen elkander toe, dat Is k e n d e r
weer uit de dood was verrezen en opnieuw z'n tocht naar 't Oosten begon. ')
Zo krachtig bleef na duizende jaren, op de oosterse gemoederen, de indruk
van 't beeld, dat de sage van de genieale Macedoniese veldheer ontworpen
had. Hun vorsten had hij onttroond en geketend; hun zeden en gebruiken
stelselmatig met voeten getreden. Dat alles vergaten de volkeren, verblind
door de betovering die uitging van z'n heldengestalte. Niet als 'n vreemde
vijand, neen, als 'n stichter van rijken, en bevrijder der volken,-linge
leefde hij in hun verbeelding als hun vriend en landsman. En ganse volken
hebben er toe meegewerkt om uit de griekse veldheer, in hun sagencyclus,
een nasieonale held te vormen.
Twee omstandigheden vooral hebben (lit verdichtingsproses begunstigd: de
stand van de geschiedschrijving, en de geografiese voorstellingen van het
verre Oosten in Alexander's tijd. Z'n leven viel niet onder 't bereik van de
attiese geschied- school, die de dingen helder en bepaald in 't oog vatten, en
niet hun klassieke rustige trant beschreven. 't Was de sensasie-lust van de
joniese geschiedschrijvers, die om de indruk die hun verhalen moesten maken,
de feiten zelf aandikten, welke van Alexander's geschiedenis, vooral na z'n
dood, een aan 'n roman grenzend relaas heeft gemaakt. 2 ) De held hunner
geschiedenis was getrokken naar de streken bij de Kaspiese zee, waar de met
sneeuw bedekte bergtoppen van de Kaukasus, bij z'n bewonderaars de herinnering opwekten aan de Amazonen, die hier hun woonplaats moesten hebben,
en de fantasie verbond de held onder de koningen aan de heldenkoningin.
Hij had de grenzen van Indië bereikt, dat griekse geografen gevuld hadden
met dingen, die de werkelikheid van 't geprezen lustoord moesten tarten, en
in hun verbeelding had hij reuzen bekampt, wonderen aanschouwd en avon-

') H. v. Treitschke, Histor. u. pout. Aufsätze III (1871). S. 150.
') Verg. E. Schwartz, Fünf Vorträge über den griechischen Roman. Berlin, 189U.
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turen doorleefd. Over de historiese zegevaart strooide 'n oosterse wereld de
volle hoorn van z'n weelderigste sprookjes-poëzie, en door de bekorende uitwerking van de fantastiese tooi, behield ook het latere Alexander- verhaal in
'n mengeling van historie en sage, als achtergrond (le Ktesiaanse fabelwereld
met z'n reuzen, hondmensen, klein- duimpjes en andere wondergestalten.
Dat de Pseudo - K a l l i s t he n e s— de oudste ons bekende Alexandersage, tijdens de Ptolemaeën in Alexandrië bewerkt, — de Macedoniese koning
als 'n Sindbad eilanden laat bezoeken, die nader blijken walvissen te zijn,
of hem door 'n gier in de lucht laat opnemen om des te beter de wereld te
kunnen bekijken, bewijst niets anders dan dat het alexandrijnse verhaal een
verwante is van het arabiese sprookje, en niet wie weet hoeveel oosterse en
westerse Brandaan- elementen teruggevoerd moet worden tot een of ander oud
volkssprookje of avonturiers -roman. Maar waar is de stamvader van de-indes
legende, en wat werd er van de verspreide en verloren geraakte famielie -leden ?
Zoveel mag als zeker worden aangenomen, dat de Sindbad — of z'n voorvader —
van 't oorspronkelik verhaal, in de alexandrijnse sage vereenzelvigd werd niet
Alexander als de patroon van de stad, en daardoor aan de roman z'n
nasieonaal-egyptiese kleur gaf. Daar kwam noch wat bij. Het slavenvolk
der egyptiese fellah's stond sterk op z'n godsdienst, en wilde z'n koning
volstrekt als de belichaming van Ammon - Ba beschouwd hebben, en toen
nu Alexander deze trek van 't egypties volkskarakter zoveel mogelik ontzag,
en mischien wel hun wensen in de hand werkte, verwierf hij zich niet alleen
aller harten, maar ook de eer, dat men in de sage z'n afkomt rechtstreeks
afleidde van hun goddelik heersers -geslacht. En zo laat het zich horen, dat in
de latere westerse romans, die aan het alexandrijnse volksboek, 't zij rechtstreeks, 't zij aan het Epitome van V a l e r i u s ontleenden ') (en dit deed
ook onze middelnederlandse Alexander-roman), de historiese Macedoniese
koning Filippus, als vader van de held der geschiedenis, vervangen wordt
door de egyptiese koning en tovenaar N e c t a n e b u s of N e p t a n a b u s, die
hier en daar vaag wordt vereenzelvigd met Jupiter-Ammon, omdat hij in
de gedaante, waarin volgens z'n bedriegelike voorzegging de oppergod zelf zou
verschijnen, toegang tot het vertrek der koningin wist te verkrijgen, en door
ijdele droomgezichten een 'godenkind' bij haar verwekte. Iets wat iemand als
Maerlant, die bij Josephus en elders heel andere dingen leest, maar zich
node aan 't gezag van Aristoteles onttrekt, wel wat vreemd mag voorkomen,

') Over de invloed van beide werken op de M.-E. westerse litteratuur:
P. Meyer: Alexandre le Grand dans la littérature francc aise du moyen-age.
Tome II (1886).
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maar wie 't altans een troost blijft, dat de volmaaktste ridder uit de oudheid —
eigelik is Alexander 'n Middeleeuwer — in elk geval als 'n koning-zoon van
de hoogste adel is.

Niemand is zo vertroeteld door de M.-E. Ridderromantiek als de Macedonieër.
De + 1180 bewerkte Alexander- dichting van Gauthier de Chdtillon, moge
de door C u r t i u s uit zuiver geachte bronnen geputte geschiedenis tot grondslag hebben gehad, en de scholen der Middeleeuwen kunnen met het inwisselen
van een onwetenschappelike sagen-kombienasie tegen de latijnse hexameters
van de Alex a n drei s een wijze ruil hebben gedaan, — zowel de latere
gelouterde als de voorheen fantastiese roman- litteratuur hebben beide evenzeer
de hand gehad in de vergoding van de wereldveroveraar. Was hij al geen
god, dacht men, zo was hij in elk geval een held van ongemeen bloed, met
wie men in de kruistochten in 't Oosten noch verder zou gekomen zijn dan
met de Bouillons of de Lusignans, hoe verdienstelijk deze gevierde ridders
overigens mochten geweest zijn. Dat Alexander, tegen wie niets en niemand
bestand bleek, de gehele wereld niet had veroverd, kon niet aan hem liggen.
Dat z'n taak hem midden in z'n zegetocht uit de handen was genomen, moest
niet zo zeer wijzen op de onmacht van 'n sterfelik mens, maar veeleer op
de ingrijpende hand van 'n Hogere Macht. Het plotseling stuiten van de ster
op z'n zeldzame gloriebaan had dan ook z'n diepe betekenis. Gods wegen
waren wijs, en 't was meer gebeurd, dat 'n door 't geluk begunstigde sterveling
z'n onbeduidendheid niet meer wist te erkennen, en daarom, tot straf voor
z'n waan, in 't niet werd teruggeslingerd. In elk geval had de Voorzienigheid
in Alexander's vroege dood na het heerlikste leven, dat de wereldsgezinde
Middeleeuwse ridder zich kon denken, 'n waarschuwende les gelegd ter bevestiging van 'n algemene waarheid. — Zo blijft zelfs de meest geïedealiezeerde
ridder, ook in de wereldse literatuur, omdat hij 'n element is in 't weefsel der
geschiedenis, onder de Christelik- godsdienstige zedewet, en wil ook in hem
de Historie z'n betekenisvolle roeping verkondigen, om 't eeuwige Godsgericht
over vorsten en volken met eksempelen te illustreren. 1)
') Een nadere karakteristiek geeft: I, 433-503; 519—'42: (z'n moed en z'n
fierheid; I, 552—'54: bezit verderft; 545—'50: wees hoofs, wijs en rein; 555—'64:
deugd gaat boven goud; 565—'76: vonnis niet onrechtvaardig, verkoop nooit uw
recht; 577—'84; gierigheid verduistert de deugd; 585— 87: doe wel aan de armen;
655—'63: wees mild, houd uw belofte; 643—'49: deel de buit aan uw makkers;
679-712: wees rein van wandel, vlied wereldse min en dronkenschap. (Al deze
zijn wenken van Aristoteles.) — I, 804—'06; (z'n moed); z'n koninklik uiterlik
(810—'20), goedertierenheid (909—'12), grootmoedigheid (II, 519—'79), ridderlikheid
(II, 829 —'36; III, 501—'06; IV, 32-60; 309—'17). Geeft alles weg (V, 810—'18)
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Bij de Nederlander komt daar noch iets bij. Aan z'n omgeving en de
richting van z'n tijd kan hij als beginner natuurlik zich moeilik onttrekken,
en de Macedonieër blijft dan ook bij hem „die edele here, die deghen coene,"
maar hij ziet niet alleen de hartverheffende brede epiek van de veroveraar en
„hovesche here," overheerst door de didacties-zedelike strekking van het wereld richtende Vonnis, hij voelt zelfs in zich de behoefte, om onder het grijpen
rechts en links, ') uit sage en wetenschap, fantasie en eigen kennis, de
betekenis van het verhaal te verdiepen, door de didactiek te aksentuéren en
de moraal te onderstrepen. z)

Arme Darius!
Hij is de rijkste en machtigste onder de Vorsten der aarde 3); hij houdt
van vrede l), is edelaardig 5), gevoelig voor riddereer '). Hij bidt de goden,
z'n rijk, zo 't hem beschoren is het te moeten afstaan, aan Alexander, z'n
„hovesche viant," als waardigste opvolger te willen geven'). Hij is ramp-

of in leen (I, 1206—'15). Alles bukt voor hem (I, 1222—'30) als voor 'n aardse
god (I, 1046). Hij wil als Achilles zijn, eerst Perzië, en dan de wereld bestrijden
(I, 738—'41). Hij weet al vooruit, dat alles zijn is (I, 1217—'19; IV, 339—'52;
1671—'84). Z'n gevoel van eer: liever stervend 'n werende vijand verwinnen, dan
levend 'n vluchtende (IV, 1595-1604); liever de zege dan schatten (IV, 278—'90);
een nachtelike aanval vermindert de eer van de viktorie (IV, 1219—'48). Daarom
heeft Darius eer, omdat hij durft vechten tegen Alexander (VII, 733—'64).
Maar — Alexander doet soms onrecht (II, 615—'36), blijft niet, die hij was,
door de zucht naar winst en de wereld (III, 508—'22) wordt wreed en slaat z'n
vrinden dood (IV, 525—'33), wou meer dan mens wezen (IV, 336), schoon hij God
niet eens kende (III, 846); benijdt Achilles, die door Homerus bezongen is, en
vreest dat niemand hèm zal vereeuwigen, heeft zelfs de aardse onsterfelikheid liever dan 't Paradijs (I, 1219-1316); enz. Daar tussen door klinkt
telkens de stem van 't Avontuur," die zelfs gepersoniefieëerd optreedt (II, 445—'82),
„en als een thema in een muziekstuk door het geheele gedicht heen te lezen is."
(Dr. Franck, Inl. LV.)
') Over de bronnen bij Maerlant: Dr. Joh. Franck. Alexander's Geesten
van Jacob van Maerlant. Inleiding XIX-LII. — Wij verwijzen telkens naar deze
uitgaaf.
) Dergelijke didactiese toevoegsels zijn: Alexanders afkomst (1, 71-410)
in al z'n biezonderheden; bij Gauthier worden alleen de tekenen bij de geboorte
vermeld, maar op 't eind van 't verhaal; Maerlant brengt ze naar voren, ook het
zenden van de Romeinse kroon. Verder: de Scythen - oorlog, (VIII, 1077-1239),
waarvan bij Gauthier slechts3 regels, bij Maerlant 153 voorkomen; Porus -z'n
grootspraak en straf, (IX, 81-120, 575-729), en de tocht naar 't Parad ij s. (Zie verder Dr. Franck, t. a. p.)
2

') II, 5-8. ) II, 18-22. ) II, 667—'77; VI, 1150—'69. ') IV, 169—'86;
1325—'30; VI, 824—'27; 873-902; VII, 534—'49. ) IV, 124—'44; VII, 581—'90.
5
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spoedig, smeekt driemaal '), en noch eens, om vrede, wil hem z'n land tot
de Eufraat en de hand van z'n dochter afstaan. Hij voelt het Noodlot over 'em
komen, het verraad dreigen, het einde naderen. De rampzalige! ... .
Tevergeefs is 't medelijden der volkeren en nageslachten! Het Godsgericht
oordeelt, en de historie is slechts 'n vonnisregister. Dáárom alleen reeds moet
Darius, in 't middeleeuws zedelik denken, vallen, omdat hij 'n Macht op aarde
is. Wie niets heeft te missen, aan wie bij welke gril van 't Lot ook, niets
kan worden ontnomen, hij alléén heeft het „Avontuur" in bedwang; hoe hoger
stand daarentegen, hoe zwakker staat. En al die deugden van de Persiese
koning, ze tarten het Noodlot, zijn speeltuig voor het effekt; bij 't drama komt
er te meer worsteling door in de aksie; en zoveel te tragieser is tegenover
de Onverzoenlikheid het Einde. Die zelfde strekking heeft ook de fiere
boodschap van de Pers aan z'n Macedoniese koning -leenman, de roekeloze:
„Wat zou 'k tegen 'n vlasbaard vechten! Pak aan hier die toom, 'n bal en
'n beurs. Breidel -je, speel, of koop brood. Maar waag er je hersens niet
aan ! .... s) Want waar is 't onze Middeleeuwer anders om te doen dan om
't koninklik gemoed 'n lange ontzettende fase van strijd tussen fierheid en
(lemoedige berusting te laten doorlopen, van z'n edele verontwaardiging bij
't ongemotieveerd schenden van z'n grondgebied af 3) tot aan 't besef van z'n
onherroepelike val toe? — Eerst de opkomende twijfel ') en tegen 't wankelen
van z'n zelfvertrouwen die uiterste krachtsinspanning! Dan, het wijken van
z'n geestkracht en 't verlies van alle gezicht op de zaken, ook na 't ver
peinzen 5). Dan, als hij voorslaat om af te trekken, -- er niemand-moeindst
om hem heen is, die hem moed inspreekt of van vrees ontslaat 6). Dan, dat
afslinken van z'n duizenden tot honderden, dat komen van de schande over
hem, die de laatste zal zijn van 't trotse koningshuis. Ten slotte de duistere
toekomst 7 ), tot aan de eerste, korte berusting na Arbela, als hij stilzit en klaagt:
„Is niet het werelds beloop, dat wie heden in ere omhoog zit, straks
„verwonnen omlaag stort? Hoe groot was de macht niet van Croesus, de
„Lydiese koning! Hoe smaad'lik verloor hij aan Cyrus niet have en goed !
„En Cyrus -zelf sloeg de hand van.... een maagdenvorstin ! .... Bezaaide
„niet Xerxes de zeeën met legers en vloten ? En overmocht hem niet luttel
„rebeilig volks ? .... Zo stillen morgen roofzuchtige Grieken hun dorst aan

„'t Persiese goud !" $)
Noch éénmaal verzet zich de fiere geest als in de trekking des doods.
Hij zal Perzië en z'n rijke schatten prijs geven, en in Medië, waar 't strijd') IV, 153—'56. ') 1I, 37-83. ') II, 723—'65: 781—'84. ') I1I, 395-408.
) V, 515—'21. ') V, 522—'24. ') V, 525—'48. ') V, 692-738; 749—'60.
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gerucht noch niet is doorgedrongen, 'n nieuwe oorlog beginnen. 1) Hij ontwijkt de leeuw, om de slang van verraad tegemoet te snellen. Hij slaat de
raad van n Patroen", een veldheer van z'n Griekse huurtroepen, die hem
tegen Bessus en Narbesines waarschuwt, in de wind z), en blijft bij de zijnen.
Toch voelt hij dat het verraad zeker, en (lat z'n ure nabij is. 3) De zon
treurt mee en draalt met ondergaan. Duldt de natuur, dat er de volgende
nacht onrecht geschiedt? Zouden de goden rechtvaardig zijn? Hoor de ver
klacht van de koning, voordat straks de smaadlike boeien hem-wijtend
zullen knellen:
„Waartoe, o goden, bestelpt me dit leed? Waarom nmag ik niet leven,
„niet sterven noch, niet die ik als koning regeer, en die me naar 't leven nu
„staan? Droeg ik onwaardig m'n kroon, of richtte ik onbillik m'n volken?
„Brak ik der voorzaten wet, of nam ik de arme z'n goed ? Neem me, o
„goden, het leven, waar 'k schuldig m'n onrecht wil boeten! Kome dan
„Bessus, en lone 't verraad m'n schennis van recht en van trouw! .... Maar spaar
,,m'n schuldloos lijf, zo 'k leefde naar plicht en geweten! Straf der dienstbaren trots, die als verraders tegen me staan ! .... En zo al uw Raad besloot,
„de draad van m'n leven te snijden, — géén hunner geworde de macht
„over 't lijf, dat enkel de koning behoort !" 1
Genoeg. Op 't punt van 't zwaard tot zelfmoord te grijpen, heeft 'n ontstelde dienaar, die roepend de wijk nam, door z'n vlucht de moordenaars de
kans gegeven, de vorst te boeien, en hem mee te slepen in 'n haastige
aftocht. Een wilde jacht begint. Alexander wil geen onttroonde koning overwinnen, geen Bessus de eer van 'n geregelde oorlog aandoen, maar zal Darius
ontzetten, al is 't ook aan 't einde der aarde. 5) Maar 't baat niet; aan Darius
wordt z'n eigen fierheid noodlottig. Liever wil hij sterven, dan als gevangene
van z'n trouweloze dienaren, tot 'n snellere vlucht, 'n ander paard bestijgen. —
„Zit op, de Grieken komen !" is 't gebod. s) — „Nooit," weigert de koning, —
„zij komen juist om de dood te wreken, die ik, als 't laatste geschenk van
„'t Noodlot, door uw handen ontvang !" ')
En om dit deerniswaardige konings-lot, slingeren zich als rouwfestoenen
van doodsklok-tonen, de sombere klachten des dichters, en dreunen z'n ver
-vloekingd
moordenaars na op hun vaart door Baktrie's woestijn.
Natuurlik, ook Bessus en Narbesines worden gestraft. Hoe kan het ook
anders! De historie is er voor, het onrecht te laten boeten; God khn niet
anders dan strikt rechtvaardig zijn. Maar dat alles, en meer noch, is bijzaak.
)

') V, 761—'70. ) VI, 1101—'69. ') VI, 1234—'46; VII, 1-4. 4 ) VII, 45127. 6 ) VII, 236—'53. 6 ) VII, 369 '73. ) VII, 377—'92.
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Hoofdzaak is: de macht, hoe groter hoe liever, op aarde moet vallen, tot
lering der Christlike mensheid. Jezus' kribbe stond in 'n veestal. En God
roept, als vonnis - volvoerders, weer nieuwe helden op, en geeft in hun handen

de macht en de wil, en de middelen, om hèn te slaan, die de Godswil ten
val heeft gedoemd. Hier is de geroepene, Alexander de Macedonieër.
Wie was hij? Een God-mens, de Christus voorspellend, die 't Godsrijk
op aarde zou stichten? Ook hij heet een godentelg, al is 't niet de zoon
van de ware God. 't Is in 'n draken - vermomming, satanies dus, dat Nectanebus,
valselik voorgevende de opper -God te zijn, z'n vader wordt.
Maar daar
staat over, dat ook zijn geboorte voorspeld en ingeleid wordt niet tekenen.
Een kuiken loopt om de ontkropen eierschaal, en sterft, als 't er weer in
terug wil: zo zal Alexander de wereld omvatten, maar nooit het beginpunt
terugzien. 2 ) En dan het beven der aarde op het geboorte-uur; het vlammen schieten en stenen-regenen van een ontstelde hemel; de kamp van twee
arenden, in z'n nabijheid, bij de intrede in de wereld, en ver af, in Egypte,
het lam, dat menselike woorden spreekt. 3) En ook, — die ontroering van
't heelal bij z'n dood, het zwijgen der vogels in de morgenstond; de morgen
niet weg, de zon, die weer weerom wil, maar blijven moet, omdat-ster,di
het Noodlot beslist heeft. ")
En hij wist zich geroepen!
Cleander had hem bij Thebe's verwoesting bezongen, onder 't inroepen van
z'n genade, zeggende, dat de sterren hem hadden voorspeld, hoe Alexander
heersen zou over de vier hoeken der aarde. 5
Rome had hem vóór z'n vermaarde tocht de Roomse kroon gezonden. 6
Een hemelse verschijning in de kleedij van 'n joodse opperpriester, grijs van
oudheid, had hem in 'n nachtelike droom voorzegd: „alle volken der aarde
„zal ik u in uw handen geven. Doch spaar hen, die zijn als ik!" ') Dezelfde
')

)

)

`) I, 107-256. In 't hele werk door heerst twijfel, of Jupiter dan wel Nectanebus Alexanders vader is. Maerlant zelf verkeert in twijfel en weet niet wat
bij moet denken. Voor zich zelf houdt hij Alexander voor Nectanebus' of voor
F i l i pp us' zoon, en voor geen Goden telg. Maar wat 'n tegenstrijdigheden!
Alexander stort in z'n jeugd Nectanebus van 'n rots (wat tiepeert dat ?), maar
kust diens standbeeld in Egypte. Te Ammon echter hoort hij, dat Jupiter z'n
vader is! — De grote vraag is hier: Is Alexander in de vroegste tijden een sataniesheidense of een joodse -goddelike Christus-tiepe geweest ! Men lette op elementen
als de Sibylle, Chuseth, enz., die hem zo goed als kerstenen. Zie ook
noot 1 op blz. 101.
') I, 281-320. ') I, 341—'58. ) X, 1275—'93; 1307—'25. ) I, 1001—'06.
') I, 1041—'48. ') I, 1322—'92.
5
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verschijning ziet hij te Jerusalem onder de joodse priesters. ') En dezelfde stem
spreekt weer tot hem, bij 't einde der aarde, uit 't paradijs : „ik ben, die u
„alle volken der aarde in uw macht heb gegeven. Keer om, uw levenstaak is
„volbracht !" z) En die zo spreekt, werpt hem de vermaarde steen toe, in de
gedaante van 't menseiik oog, die gewogen, alle gewicht te zwaar is, maar
met een weinig stof bedekt, snel de schaal doet rijzen. Zinrijk symbool, dat
het oog van de 1 e v e n d e mensch nooit te verzadigen is, maar dat na z'n
dood een weinig aard voldoende is om 't voor eeuwig te sluiten. 3
Noch eens: wie is Alexander! Want terwijl hij bij Gauthier in dienst
staat van een filosofie, waarin de geschiedenis de voorbeelden aanwijst van
rlant juist bij de historiese inhoud
de wisselvalligheid hier beneden, en Mae
de legendariese Paradijs-tocht voegt oni met het zinvol symbool aan 't fata
motief 'n grondtoon te geven, zien we hier aan de Macedoniër Of door-liste
de verschijnselen Of door hem zelf 'n betekenis toekennen die hem zo niet
vereenzelvigt met Christus, ) hem dan toch als 'n door God gezondene voor
afschaduwing van Christus tekent. Ook hij gelooft sterk aan z'n roeping.
Ook hij gelooft de zoon des Vaders te zijn. Hij zal doordringen tot 't Paradijs,
doordringen tot de hel, en er Lucifer bekampen. We weten 't: als sterveling mstg hij geen toegang tot 't Paradijs begeren. Dit juist is z'n vonnis.
Maar weet, dat ook zijn ure voorspeld wordt, ook hij op jeugdige leeftijd
(33 jaar!) moet sterven, En als de ure zal komen, dan òòk zegt hij tot de
zijnen tot afscheid: » Genoeg is m'n heerschappij op deze wereld. Tans
„roept me mijn Vader in de Hemel, om met hem het lot der mensen en
„de onzienlike dingen te besturen. En nu daar de strijd komt tegen de helse
„machten, wier mening is dat Jupiter van grijsheid de hemel niet meer kan
„regeren, nu roept men mij, en moet ik haastelik komen !" 5
We zagen bij de Kruis -legende, s) dat de sage op z'n tocht van 't O.
naar 't W., aan de kust der Noordzee, door 't verbreden en onderstrepen
van de motieven, in z'n zin werd verdiept. We zien het hier weer, nu
Maerlant de christelik-asketiese grondtoon van „'t kleinste 't beste" herhaalt
en verwerkt. Maar we zien iets meer. Het W. heeft steeds het O. slecht
begrepen, en in stee van met de meteoren, zich niet de gevallen scherven
verblijd. Doch hier in de Nederlandse roman, al is 't dan ook (lat in
't verhaal, de bewerker te machtig, hare strekkingen als twee hoge golven
uiteenspatten, weerkaatst toch 'n mystieke stem als 'n nagalm de oude oosterse
)

-

)

') III, 743—'72. ) IX, 1288--1300. ) IX, 1301—'48.
') Vergelijk hierbij het Alexander-epos bij Firdusi in: F. Spiegel. Die
Alexandersage bei den Orientalen. Leipzig, 1851.
'l X, 1375-1412. e) Zie afl. VI van de vorige jaargang.
3
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zin 1) van de sage: „Ziet, God heeft z'n zoon gezonden om 't Roomse Godsrijk op aard te stichten !"

In onze Middelnederlandse roman, komt de 2f allegoriese óf in oorsprong
apocalyptiese betekenis van de sage, de histories-filosofiese strekking van de
Middeleeuwse opvatting schragen. Terwijl de onder wondertekenen aangekondigde en geborene, door z'n vast geloof in eigen Godenafkomst veel meer
kracht geeft aan de zin van z'n histories optreden als arm van de Goddelike
Gerechtigheid, levert z'n hulpeloosheid aan de muurvoet van 't Paradijs, waar hij
in 't hem toegeworpen symbool de ijdelheid van z'n bestaan leest, hem in z'n
gestrafte waan onverbiddelik over aan de wraak van God. Als 'n stormwind
jaagt hij door 't Perzen-rijk; steden en provinsieën vallen hem toe, ontzettende
schatten van goud en gesteenten liggen voor 't grijpen, beslist is van de
aanvang af z'n overtuiging dat het z'n taak is, de aarde tot z'n grenzen te
veroveren. Hij wijkt voor geen beden van vrienden, versmaadt de waar
wenken der vorsten, wier rijk hij bedreigt. — „Wat jaagt u, wiens-schuwend
„eerzucht de elementen noch belgen zal, tegen ons, die niets dan de vrijheid
„begeren," roepen de Scythen. „De wereld is u, en noch zoekt ge ons handje „vol vee ! Bedenk, geen leeuw is zo sterk, dat geen vlieg op hem aast!
2
Tevergeefs. De Scyth is verloren, hij eindigt met snoeven. Maar al snoefde
hij niet, z'n woorden zijn paarlen voor de zwijnen. Alexander sluit nu eenmaal
z'n oren voor filosofie. Porus, die ook wijsgerig-verwaand is, wordt naar
behoren getuchtigd, en Porus, die wijsgerig blijft, wordt een man van ver
gelooft aan 't „avontuur" en er netjes kan over preken. Maar dat-stand,ie
alles baat Alexander noch niet. Zijn lot is nu eenmaal bepaald; al dat
onverzadelik roven en trekken, dat sluiten van z'n oren voor wijsheid en 'reden',
is afgesproken werk, is levering volgens kontrakt. Hij moet zelfs vergèten
rechtvaardig te blijven; hij doodt, zonder dat ze 't verdienen, Clitus, Armelaus
en Callisthenes. Zo gaat het immers de vorsten nu eenmaal, die op de top
van hun roem zijn gekomen! Wat geeft dat drie dagen vasten als blijk van
berouw! Laat hij toch wijs zijn: „Elck man sie om sijn bederve." — Maar
Alexander is nu ongelukkig eenmaal zo geschapen, dat hij niet anders k an
of niet anders w i 1, 3) en eindelik komt het er voor goed bij hem uit :
„Wat maalt het me lang te leven, en 't aardse goed te bezitten! Niet
„bij de jaren toch tel ik m'n leven, maar bij de viktories! Wat ik alleen
„begeer, is roem bij 't nageslacht. — Wat geeft me Europa en Azie, een
..."

') Bij Firdusi is Alexander Christus, en koning van Rome.
) VIII, 881-1069.
') Zie ook de woorden van Craterus en de zijnen: IX, 1062-1104.

)
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„wereldje dat zo gauw uit is! Ik toon u een and're wereld, waar 't zonlicht
in 't westen verschijnt ! ..... Uw schrik en ontzetting ? .... Eén teken, en
„nieuwe volken knielen verbaasd aan m'n voeten ! .... Maar hem (lie me volgt,
„ontdek ik tot loon, 't Mysterie der schepping!...." ')
Wie zo durft te spreken, is reddeloos weg. Hij mag noch als 'n biezondere
gunst, de streken gaan bezoeken, die alleen Bacchus en Herkules hebben
doorzworven, hij mag de hoofdeloze Lemnes onderwerpen, het eiland Crisa
bereiken, de Ichtyofagen, Gymnosofisten, de twaalf el lange Macrobienen,
enz. enz. onderwerpen, wie z'n vonnis aan de Paradijsmuur gaat horen, moet
ver van huis, en wie verre reizen doet, kan heel wat verhalen. Maar 't is ook
het galgemaal des roems van de wereldveroveraar. Onder de hand worden de
punten van beschuldiging alvast opgemaakt; de gekwetste Natuur, die van geen
sterfelik wezen de bewering kan dulden, dat de aarde te klein is, en dat de
verborgen dingen geopenbaard neoeten worden, gaat naar 't verblijf van de zeven
helse machten, ontmoet er Lucifer, doet haar beklag, vertelt hem, wat Alexander
zo al veroverde en houdt hem voor, dat het nu om 't Paradijs, de Hel en de
Onderwereld te doen is. „Ga nu eens na," besluit ze, „wat voor eer er voor
„u, als de verdrijver van Adam uit het Paradijs, overblijft, als ge zelf er
„door Alexander uit verdreven wordt !" z) — Lucifer belegt aanstonds raad
met de furieën, en 't besluit is, er 'n eind aan te maken. „Denk er om ",
herinnert de Hellevorst, „dat al lang geleden de „god der werelt" voorspeld
„heeft, dat iemand, onder wonderen geboren, „met sinen houte" de hel zal
„breken en de zielen er uit zal verlossen. Laten we oppassen dat hij
't alvast niet doet !" 3
Eén van de furieën, 't Verraad (de dochter van de Nijd), zal 't zaakje
opknappen. Antipater, die Griekenland bestuurt, is haar vriend, die ze
van de wieg af geleerd heeft, ere te veinzen, waar hij in 't hart de haat
draagt. 4) Hij zal Alexander doden, met vergif. Ondertussen komt de koning
na allerlei wonderen ontmoet en avonturen doorleefd te hebben, bij twee
bomen, een van de zon en een van de maan, die spreken kunnen, en
antwoord geven op 't gepeins — spreken is verboden — der aanbidders.
Hier verneemt Alexander z'n lot. „Het aardrijk zult ge winnen, maar nooit
„meer uw land bereiken," is het veelzeggend antwoord. Allen wenen, maar
de koning gebiedt stilte. Nu wacht hij tot de maan opkomt, want de bomen
spreken alleen als de beide hemellichamen op- of ondergaan, — en blijft
met enkelen alleen. Daar hoort hij, dat hij over negen maanden zal sterven,
door de hand van iemand op wien hij geen vermoeden heeft. Allen weenden. 5
)

)

') IX, 1105—'54. ) X,1-206. ') X,245—'70. ) Judas.(?) ) Gethsemané.(?)
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„Zie," hervatte de zonneboom, noemde ik u de naam van die u verraden
„zal, dan zoudt ge dingen van u afwenden, die moeten komen. Ge zult
„sterven te Babylon, niet door staal, maar door venijn. En ook Olympias
„zal onedel sterven, en onbegraven, de dieren ten prooi zijn. En nu, ga heen!" 1

)

Vóórdat Alexander's dagen vervuld worden, wil het Noodlot hens ook
't Westen in handen geven; en alle volken, Carthago, Spanje, Gallië, zelfs
Germanië zenden boden, om hem hun onderwerping en hun kronen aan te
bieden. Schepen met schatten brengen het kostbaarste der aarde in Babylon,
alle gezanten verenigen er zich om hem hulde te doen. Een schitterende
inkomst wordt voorbereid; ongelofelik is de pracht van 't glanzend middelpunt
der wereld. z) Alexander hoort het, dat alle volken hem wachten: zo wit hij
sterven, en hij snelt naar z'n dood. Op 'n zetel van goud en ievoor ontvangt
hij de schatten der dienstbare volken, van Gallië het eerst. Hij viert z'n
triomf, als nooit een vorst heeft gevierd. Dank, o God, en o noodlot,
„dat ik de enige eerste ben. Dank, boden der aarde, van verre en van
„nabij, voor uw vrijwillige knechtschap. Had Darius als Porus, mij ook als
„heer der vorsten gehuldigd, hij had als Porus z'n land met z'n hulde terug
„verdiend. Want wie mij onderdaan is, is vrij." 3
Men ziet, Alexander blijft zich zelf gelijk. Hulde gaat boven alles. De
schatten en de landen zijn maar giften, tekenen van onderwerping, -niets meer.
„Ons is de eer van 't nageslacht!" zegt hij tot de zijnen. „Laat de wapens
„niet rusten. Alles is mijn. Meer werelden zijn er dan één. Spijtig is 't,
„dat ik die andere niet heb bedwongen. Rome, dat me eertijds tot
„koning verkoos, wil die belofte breken. Haar zal ik 'teerste van de
aarde verdelgen !" °)
Maar nu is 't ook genoeg. Want dat is Godslastering! Rome toch heeft
z'n keuze op een Ander en Beter gesteld! — De nacht komt en daarop de
sterfdag. Weg is de machtigste der aarde: leerzaam voorbeeld, dat de dood,
die vernietigt, vlak naast de hoogste troon staat; dat wie zich verheft op
't „Avontuur ", door hoogmoed zal vallen, dat, — en dit is de heilzame
nivellerende kracht van 't Christendom in de M.E. — dat nederige ootmoed
God aangenaam en Hem eigen is. Vandaar ook dat herhaald wijzen en
onderlijnen van dit leidend motief door 't hele stuk heen; vandaar ook in
't slot de waarschuwende stem, als van Alexander's doodsklok:
)

`) X, 801—'50. ') Ook

die ontvangst is 'n didaktiese uitbreiding van Maerlant,

(X, 1104—'35). 3 ) X, 1183-1210. ) X, 1214—'74.
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„Gelukkig de mens, die vóór z'n dood z'n zaligheid zoekt te beërven!
„'t Grootste gevaar voor de ziel is de zucht naar 't bezit van 't bedriegelik goed.
„Dorstend naar eer, — daar de ijdele schijn de nad'ring des doods doet vergeten, —
,, Tarten clerken 't zeegevaar, — één koorts, en weg is 't pr eben t !
„Waar Alexander de wereld te klein viel, kou vijf voet gronds hem genoegen,
„ — — Biddend tot de Moedermaagd, het hart Hákr dienst te wijden,
„Blijf m'n troost dat ook mijn ziel, al trekt mij de zoete wereld,
„Om m'n geloof aan Haar helpende hand, het henmelse Heil mag behalen.
"')

')

X, 1467—'93; 1535—'46.

J.

KooPMANS.

NIEUWE VERS-KUNST.

Als 'bijdrage tot de litteratuur en zeden -geschiedenis der XIXe eeuw is het
belangrijke artiekel te lezen van Dr. Karl Federn over Walt Whitman
in Van Nu en Straks, 1897. We nemen daaruit deze eigenaardige mede
-delingovr:
„Zijn gedichten zijn eenvoudig en vormeloos als de liederen der Psalmen of
de hulplooze verzen der Edda, maar dezelfde diepkrachtige adem waait er
door, dezelfde meeslepende geestdrift en dezelfde vreeselijke ernst. Zooals
men de oudste uit ruwe blokken opgetrokken muren van grieksche gebouwen
cyklopische muren genoemd heeft, zoo zou men zijne verzen cyklopische
verzen mogen noemen. Maar die cyklopische verzen verkondigen gedachten,
die de laatste vrucht en de rijpste uitkomst der negentiende eeuw zijn. Eenti
vrij -rhythmise zegswijze, beelden en gewaarwordingen uit de gronden der menschheid gehaald, eene natuurlijkheid en een volkszin gelijk die van 't Oude Testament of van Homeros' zangen — maar 't eerste gedicht van dezen zanger
uit het verste verleden sluit met de woorden: „Den modernen mensch zing ik."
Maar meer nog, dan wijl hij van zijn tijd en zijn volk zong, berust zijn
originaliteit daarop, dat hij geheel en gansch zijn eigen wezen, zijn Ik kon
uitdrukken, volkomener en oorspronkelijker dan misschien welke andere dichter,
want hij heeft nooit verzen „gemaakt ", maar ze, zóó als ze oorspronkelijk
opkwamen, uitgestooten en uitgejubeld. Ook is 't dikwijls maar een stotteren en
stamelen, een oorlogsroep of een schreeuw van vreugd, en geenszins altijd een
melodisch en statig zingen. Maar ieder vers is een „geslingerde Speer", die nog
van de kracht des zwaais trilt en zoo de machtig levendige hand verraadt,
waaruit ze gekomen is. Walt Whitman wilde de mogelijkst onmiddellijke uitdrukking van 't gevoel, de mogelijkst volkomene openbaring, hij laat zich
geheel gaan."

SCHRIFTEN ZUR LIMBURGISCHEN SPRACHE
UND LITTERATUR.

(Vervolg van blz. 52.)

Viel ist bis jetzt nicht geschehen, um die heutigen limburg. mundarten
der sprach- und litterAturforschung zugänglich zu machen. Wir haben hier
in diesem sinne ein bereits ini fahre 1889 erschienenes kleines werk über den
Roermonder dialect zu nennen. 1 ) Da schliesslich jeder beitrag zur dialectkunde, in welcher form er auch geboten wird, vorausgesetzt dass die mit
zuverlässig sind, brauchbar ist, so haben wir auch für diese dar -teilung
nördlichen teiles von holl. Limburg ihrem ver-stelungdrhapm es
dankbar zu sein, wenn er auch nicht die nötige schulung ausweist, um-faser
(las material für eine fruchtbringende benutzung gehörig zu präparieren. Das
muss der benutzer grossenteils selbst thun und hat dabei freilich zu bedauern, dass es nicht in genügender reichhaltigkeit mitgeteilt ist, uni das gefühl
der sicherheit zu gewähren. 2 ) Ich will mein urteil nicht ohne beleg hinstellen
und weise darum zunächst auf s. 8, wo als wesentlicher unterschied zwischen
dem As. und Afrnk. angegeben wird, dass ein folgendes i in beiden mundarten den vocal a in e wandle, aber nur im letzteren auch ein u antaste,
während jetzt niemand mehr zweifelt, dass der i-umlaut auf die verschiedenen
vocale im Sächsischen mindestens ebenso energisch und weitgehend wirkt,
wie in irgend einer anderen germ. sprache. Oder s. 37. Roerm. schlogte,
kroêpe soll beweisen „dat de +"c 't oorspronkelijke iu verdrongen heeft," weil
nämlich diese beiden verba im Afränk. sliotzan (lees sliozzan) und criepan
lauten. Es ist aber doch klar, class die roerra , formen dem nl. sluiten, kruipen,
aus älterem slï tan, kri pan entsprechen und einfach einem ganz anderen
präsenstypus folgen als die genannten fränk. formen. Die grundformen,
einerseits slitan, anderzeits sliotan (aus sliutan) können überhaupt gar nicht
') Het Roermondsch Dialect getoetst aan het Oudsaksisch en Ouduederfrankisch
door Dr. L. Simons, Professor aan het Koninkl. Athenäum van Leuven, Gent
Leliaert, Siffer en Cie. 1889; 61 ss.
`) Man kann z. b. in § 5 der über „de korte i" spricht, unmöglich sehn, unter
welchem gesichtspunkt die laute behandelt sind. Der kundige sieht zwar ungefähr,
was der heutige stand und der historische verlauf ist, aber bei den wenigen beispielen die mitgeteilt werden fühlt man sich seiner sache doch nicht sicher genug.
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auf grund eines lautgesetzes miteinander verglichen werden. ') Nur hinderlich
für die brauchbarkeit des buches ist auch die ganze art u. weise, wie der
verfasser sein „getoetst aan het Oudsaks. en Oudnederfrank." versteht. § 10
z. b. sagt er, dass das Roerm. in bezug auf das schicksal des germ. 6 (got.
ö, as. o, afruk. uo, nl. oe) naar het Ods. helt, d. h. es hat z.b. bloot, bloom,
book („bloed" enz.); fränk. oe komt in 't roerm. enkel voor in hoe, toe, (toen),
alsmede in schoemäker. Was heisst das nun ? SolIen wir uns etwa vorstellen,
die Roermonder haben beschlossen sich in bezug auf die wörter mit germ. o
dem Sächs. anzuschliessen; um aber das fränk. element nicht ganz leer ausgehen zu lassen, haben sie ihm in drei wörtern geltung zuerkannt? Natürlich
meint es der verfasser nicht so. Aber wie soll man sich denn die sache überhaupt vorstellen? Auch in der sprachgeschichte muss aber alles vorstellbar
sein. So lange das nicht der fall, ist unsre kenntnis unzulänglich. Und da
mag ja ein terminus oder ein bild guten dienst thun; aber wir wollen uns
hüten, damit unsre mangelhafte kenntnis zu bemänteln. Gleich darauf heisst
es bei Simons weiter „evenals in de lange S een oud-Saks. en een oud-Frank.
bestanddeel te onderscheiden waren, is de lange Roermondsche ê insgelijks
van een gemengd karakter", und zwei seiten darauf wird behauptet, dass
roerm. praeterita, wie veel, sleep (viel, sliep, Heliand Monac. fl, slap,) „een
ouds. kenmerk dragen." Wie aber dann roerm. leep liep, das eben dort im
Hel. hliop lautet? Dann würde auch die sprache von Köln, überhaupt
eines grossen teiles des Mittelfränk. und Mitteldeutschen in dieser hinsieht
altsächs. charakter tragen, denn sie haben gleichfalls ê. Unmittelbar dahinter
behandelt Dr. Simons die fälle wie roerm. deep, bedreege, reet, geete — os.
diop, bedriogan, hriot, giotan, ohne sich dadurch weiter vom seinem standpunkt entfernen zu lassen, als dass er zweiflend fragt „of is misschien ee
niet als uitsluitend saksisch te beschouwen ?" Natürlich ist es das im ent
nicht, so antworten wir. Das grundübel der auffassung liegt an-fernts
einem fehler, vor dem man sich nicht genug hüten kann, der aber sehr
häufig begangen wird und allerdings in der regel versteckter liegt als hier.
Hier wird das Roerm. von 1889 mit einem nur gelegentlichen halben blick
') Gänzlich unverständlich ist mir, was § 3 c über den unterschied des a in
as. blad und nul. blad behauptet wird. Beide a sind meines wissens als kurze a
vollkommen gleich. Eine abweichung vom As. (und Ahd.) liegt also nicht auf
seiten des Nnl., sondern des limb. blaat, indem durch ausgleich mit den flexionsformen (pl. blade) das gedehnte a auch in die geschlossene form gedrungen ist. —
riejere s. 21 kann nicht gleich got. reiron sein, vielmehr = mnl. rideren; s. mein
Etym. Wdb. s. v. rillen. — In formen wie doe heursde (s. 47) ist nicht „de oude
uitgang s der tweede persoon enkele., merkwaardig genoeg, achter den stam ingelascht" — das wäre allerdings „merkwaardig genoeg" — sondern die verbalforrn
hat das inclinierte pronomen du festgehalten: heurdesdu wurde zu heurdsde,
heursde, ein vorgang der nicht vereinzelt dasteht; vgl z. b. meine Mnl. gr. § 130,
5 und van Heltens Vondelgramm. I § 54: formen wie du bliveste, comste und im
plur. gi hoorde „ihr hörtet ", d. h. hoorde aus hoordi und dies aus hoordedi =
hoorded mit dem pron. -i = gi (aus ji).
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auf die zwischenzeit unmittelbar an das um 1000 jahre ältere Alts. des
Helland angeknüpft. Es is natürlich sehr notwendig die alten sprachen zu
kennen; aber man darf, wenn mann sie verwertet, nicht so einfach 1000
jahre, oder gar ein paar tausend jahre, in denen sich ungeheuer viel in
der sprache verändert haben kann, überschlagen. Dies darf man auch da
niemals vergessen, wo die zwischenzeit, die hier vom liebte der geschichte
bestrahlt wird, im dunkel einer überlieferungslosen vergangenheit liegt. Thatsächlich ist das roerm. ê (= ul. ie) und ebenso das heutige fränk. ê erst aus
einem i-diphthongen entstanden : roerm. sleep ist nicht auf as. slip sondern
auf afrnk. sliep zu beziehen. Desgleichen ist das roerra. und neufränk. ü
(= ul. oe) erst aus einem uu-diphthongen hervorgegangen: bloot aus afrnk. bluod.
Ja, ich glaube jetzt dasselbe sogar. von den entsprechenden ê und 6 des Hel.
annehmen zu müssen, die dann auch nicht die ê und 6 des „Germ." unverändert fortführen würden. Dan würde man also allgemein in bezug auf die
gleichstellung von as. blad und germ. blöd denselben fehler begehen, den
Simons mit der gleichstellung von roerm. blood und as. blöd begeht; und ob
diese erwägung nicht noch weitere einschneidende consequenzen nach sich
zieht; was das germ. und vorgem. 6 und 6 betrifft, das bleibe hier dahin
auf das Roerm. zurück zu kommen, so sind die vereinzelten-gestl.Um
„fränk." oe von denen wir oben gesprochen, zweifelsohne auf ihre stellung
im wortauslaut zurück zu führen; der u diphthong hätte sich also anders
entwickelt je nachdem er im worlinlaut oder auslaut stand, eine beobachtung
(lie, nebenbei bemerkt, wahrscheinlich auch für die beurteilung des mnl. oe
von besonderem interesse ist (vgl. meine Mnl. gramm. § 29). Noch deutlicher
zeigt sich vielleicht das verhängnisvolle des standpunktes, wenn auf s. 26 in
vraoge „vragen" ein ao für kurzes a festgestellt wird auf grund eines as.
fragon. Ao ist sonst = 4, und da sollte man doch meinen, der verfasser habe
von diesem angeblichen as. fragon absehen und auf dass ä des entspr. nl.
und deutschen wortes kommen müssen. Zudem besteht das as. fragon nur
in Heynes Glossar, in wirklichkeit lautet das wort auch dort fragon; ao ist
also wie immer = ä. Die übrigen beispiele für ao = ä halten gleichfalls
nicht stich.
Auch wegen gewisser äusserlichkeiten des buches möchte ich zu allgemeinem nutz und frommen ein wort hinzufügen. Es gehört zu denen, die
ohne vorrede, ohne inhaltsverzeichnis, ohne seitenüberschriften, ohne register
erscheinen; man sieht nicht, unter welchen gesichtspunkten der stoff ausgewählt ist, warum z. b. die meisten fragen der flexionslehre unberücksichtigt
bleiben. Eine anordnung ist so wenig folgerichtig durchgeführt, dass z. b.
der laut uu als umlaut von it und in unter der aufschrift „korte u" behandelt
wird. Bei dem geringen umfang der schrift sind hier diese mängel ja nicht
so störend, aber dieselbe geringe rücksicht auf die leser wird in umfangreicheren büchern genommen. Die verfasser würde es geringe mühe kosten
diesen misstand zu vermeiden, und sie mögen bedenken, dass sich heute jeder,
der sich wissenschaftlich beschäftigt, bei einzelfragen fast durch eine schier
unübersehbare menge von litteratur durchzuarbeiten hat. Wer in dieser schrift
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nachschlagen wollte, welche laute in der roerm. mundart dem nl. ui entsprechen, müsste mit der grössten aufinerksamkeit das ganze buch durchmustern.
Wie schon gesagt, sind wir trotzdem bereit, es als ein verdienst des ver
anzuerkennen, dass er uns die mundart zugänglich gemacht und ein-faser
eingehendes studium derselben, wenn auch durch seine darstellung nicht
erspart, so doch wesentlich erleichtert hat. Wer die schrift mit der nötigen
vorsieht gebraucht, wird genug daraus lernen können. Ich mache z. b. auf
die Bildung des plurals der subst. aufmerksam, die in 16 übersichtlich dar
ist. Wer es unternimmt aus dem material — welches er allerdings-gestl
gut thun wird weiter zu ergänzen -- die regelnden gesichtspuncte, das was
man die gesetze nennt, heraus zu gewinnen, würde ohne zweifel einen gewinn
für sein linguistisches verständnis zu verzeichnen haben. So viel lässt sich
leicht beobachten, dass die m.dart dazu neigt, wenigstens bei den masculina
deren vocal für umlaut oder eine andere variation fassbar ist, die endung
zu "sparen; man kann also sagen, der plural wird bei ihnen bloss durch
„ablaut" (man verstehe den terminus ganz wörtlich) — allerdings, wie wir
anderswoher wissen, in verbindung mit einem accentunterschied — gebildet:
z. b. maort „moord" maört (also auch, wo das Hd. keinen umlaut hat).
Trotzdem besteht der uralte unterschied zwischen „schwachen" und „starken ",
oder „consonantischen" und „vocalischen" stämmen noch weiter, es heisst
stapf, staaf, aber aap (ich setze voraus, was man bei Simons selbst nicht
sieht, dass auch dieser sing. — früher ape - einsilbig ist), ape. Wie lange
der unterschied noch stand halten wird? Dann mache ich auf einen laut unterschied aufmerksam, den dr. S. zum nutzen seiner leser etwas deutlicher
hätte herausarbeiten dürfen. Er sagt s. 8: a geht durch den umlaut in e,
ao in aö, über, z. b. ods. sc lig : zeelig; ods. seccp roerm. schaop, plur. schaap,
verkleinw. schaöpke. Shcig, ist also selig geworden, der plur. von scäp, nämlich
scápi, hätte also auch schlpe werden müssen. Aber weil sccep selbst zu schaop
wurde, hat die sprache die form schlpe, die nach analogie von zee lig, kees
„kaas" und anderen theoretisch bestanden haben muss, durch eine neue form
beseitigt, die in Übereinstimmung mit der wandlung des 4 in scáp, sich immer
langsam weiter veränderte, bis dem ao ein aö entsprach. In zêlig, kls trat
diese veränderung natürlich nicht ein, weil keine formen mit 4 daneben bestanden, weil man überhaupt nicht mehr fühlte, dass c der umlaut eines á
war. Diese erscheinung ist aus den verschiedensten mundarten bekannt genug,
und man hat dafür den zutreffenden namen „corrigierter umlaut" gebraucht.
Der unterschied zwischen schlichtem und corrigiertem unilaut kann dann auch
noch grösser werden: in Köln z. b. wo das wort schaap im sg. und pl.
ungefähr dieselben vocallaute hat wie im Roermondschen, lautet das wort
„kaas": kis (kies).
Zum Schluss komme ich noch auf eine andere auch sonst beobachtete und
in vielen mundarten heimische erscheinung. Man sagt in Roerm. z. b. deste,
deeste, waaste, ofste, eerste für dat ge, die ge, wat ge, of ge, eer ge (eigentlich für dat du enz.) S. meint s. 59 die fügungen beruhten auf der einfügung
eines dat, z. b, auf eer dat du, die dat du enz. Diese seien zu eerdettoe,
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eerdette, eerdeste und schliesslich zu eerste geworden. Schwierigkeit würde bei
dieser reihe nur der Übergang von eerdette zu eerdeste, also die verwandlung
von tt in st machen; aber „dat de t voor een volgende t in s is overgegaan
(wist aus witta, witda) behoeft geen betoog." Auch hier ergibt sich wieder ein
grosser unterschied zwischen methode und methode. Ich sehe ganz davon ab,
dass man heute an den lautlichen übergang von idg. tt oder td, oder ä. zu st
nicht mehr glaubt, sondern als lautliche entwicklung dieser gruppen bloss ss
gelten lässt. Aber auch einmal angenommen, der übergang habe in jenen
zeiten statt gefunden, so würde ich daraus nicht die berechtigung ableiten,
ihn auch für eine moderne mundart unsrer eigenen heimat gelegentlich in
anspruch zu nehmen, während wir doch sehen dass sich diese lautgruppe
sonst einem solchen übergang sperrt. Wo hat ein praeterituni wie satte, wie
leedde, ein mnl. wattan oder dergleichen jemals ein st entwickelt? Andere
erklären denn auch den vorgang viel einfacher. Nach der analogie von biste, wêste,
kannte, heef.4te = bist dpi,, wast du, hfefst du u. s. w. sind datete (woraus
daste; detste, deste,) watste, ofete, eerste u. s. w. entstanden, indem aus jenen
verbalformen ein element ste als bezeichnung der person gefolgert wurde.
Wenn der Roermonder statt eerste, wooste auch sagt eerdeste, woodeste, so sind
das nicht vermeintliche zwischènformen, sondern zusammensetzungen von eer,
woo mit deste = dat du, d. h. der Roermonder sagt sowohl „eer ge", als
„eer dat ge ", grade wie er im plural sagt mit geer „vos ": noet geer zäkt
(und doch wohl auch floe geer zäkt ?) d. h. ,nu dat ge zegt" (und „nu ge zegt".)
J. FRANCK.
(Fortsetzung folgt.)

ÜBER KUNST.

Man kräftige in sich die Fähigkeit, sich den gebotenen Eindrücken
unbefangen hinzugeben. Wahres wird dann von Falschem viel leichter zu
unterscheiden sein, denn Alles Prinzipielle in der Kunst ist tot und unfruchtbar;

lebendig und Leben spendend ist immer nur das geniale Werk selbst, möge
es aussehen, wie es wolle.
Neue Deutsche Rundschau viii, Nov. 1897 p. 1101 ff.:
Die Symphonie nach Beethoven v. Felix Weingärtner (Berlin).
Es ist [der sogen. „modernen" Richtung] auch begegnet, dass sie über das
Ziel hinausgeschossen und die Musik aus heiliger Höhe zu einer Sklavin des
Wortes und des Begriffes erniedrigt hat. Schwer zu erkennen und fein ist
allerdings oft die Grenze, welche die Musik nicht überschreiten darf, will
sie nicht unmusikalisch werden; wohl bedarf es noch einer grii^sseren Anzahl
neuer und bedeutender Werke, damit sie sicherer gezogen werden kann.
(t. a. p.)
Zouden bovenstaande uitspraken ook op litteraire kunst van toepassing zijn

R.

EEN ZEVENTIGJARIGE IN DUITSLAND.

Herman Grimm namelik; de berlijnse professor in kunstgeschiedenis; de
schrijver o. a. van novellen en een roman, die noch niet vergeten zijn; de
schrijver van werken over Michel Angelo, Raphael, Goethe, de Ilias en van
een respektabel getal essays, die allen noch minder vergeten zijn; de zoon
van Wilhelm Grimm, de oomzegger van Jacob Grimm; de schoonzoon van
Achim en Bettina von Arnim.
Wilhelm Bölsche, vroeger redakteur van de Freie Bühne (_ Neue Deutsche
Rundschau), tracht in de Januarie- aflevering van de Deutsche Rundschau de
man te karakteriezeren, die in de kringen van (le duitse geestesadel — en
wie zal zeggen, hoe ver buiten de grenzen van Duitsland? — als een persoonlikheid een ereplaats inneemt, zoals weinigen. Waarom hij zo geëerd
wordt, al jaren lang? Omdat weinigen, zoals hij, modern, zijn geweest en
gebleven. In een roemrijke tradiesie opgegroeid, heeft hij toch altijd de ogen
wijd open gehad voor zijn tijd met zijn ingrijpende veranderingen, heeft hij
nooit gewenst, dat de tijd rechtsomkeert zou maken.
En hoe die akademiese professor, die man van uiiiverzeel weten — eksept
monnikewetenschap — en estheties voelen schreef en schrijft?
't Wordt de Duitsers zo vaak verweten, dat ze langdradig zijn in hun geschriften en duister. En niet geheel ten onrechte, al wil 't me bedunken, dat
wij niet juist 't grootste recht hebben, om 't eerste verwijt te doen. Maar met
groot of klein recht, die verwijten treffen zeker allerminst Herman Grimm.
In een vlug, meeslepend tempo, niet het rhythme van een spreker met
temperament, die wat te zeggen heeft, schrijft hij met de grootste eenvoud
en in gedrongen beknoptheid glashelder neer, wat zijn estheties gevoel en
geleerd verstand te uiten hebben: hij schrijft bezielend.
Zijn schrijftrant aanbevelen tot nadoen, zou even dwaas zijn als de schrijf
wie ook ter navolging voor te houden. Maar veel dwazer is 't zeker-tranv
Grimm's schrijftrant te veroordelen, omdat de schoolmeester niet de gecodificeerde syntax in zijn hoofd zo dikwels met Grimm's taal verlegen zit. En
toch hebben duitse schoolmeesters dit dwazere klaar gespeeld. `Tout comme
chez nous, als we een Herman Grimm hadden', wordt me in 't oor gefluisterd; —
maar ik neem dat niet voor mijn rekening.
't Is hier niet de plaats, om meer over de zeventigjarige te schrijven. Maar
wie een esthetiese p er soon l i k h e i d in geschrifte wil leren kennen, die
beveel ik de lektuur van Grimm's werken aan; zijn 'Goethe' b. v., en zijn
essays, die noch jaarliks in de Deutsche Rundschau verschijnen.
't Biezondere van zijn taal kan ik niet korter samenvatten als met de
woorden, waarmee hij zelf eens de taal in Heinrich von Treitschke's Deutsche

Geschichte karakteriezeerde: Herman Grimm's Sprache steht unter dem
Zeichen des gesprochenen Wortes. —
J. G. T.

KLEINE MEE-DELINGEN OVER BOEKWERKEN.

JONGENS -LEKTIIUR.

I.
Volharding bcl.roond, De reizen van
Columbus en Eind goed, al goed.
Een boek voor jongens, door W.
Brouwer. — Rotterdam, Wenk &

Birkhoff. —
Dat is noch eens een boek waarin:
„utile cum dulce!"
Op blz. 32 is een hele beschrijving van
de Alva -zaal, met plaatjes, — reklame
voor de heren Hesselink & Cie — te vinden; en van de omstreken van Arnhem
enige nuttige geografiese lessen.
Op blz. 81 kan men leren hoe men
goedkoop paardevoer krijgen kan; en hoe
men verkouën paarden moet kureren:
,seer nuttiglijck ende aengenaem" om
te lezen. — —
Enkele gedeelten zijn vrij natuurlik
geschreven. Maar er is noch veel te veel
ouwe -mannetaal in dit boek, zelfs in gesprekken tussen oom en neef!
Zelfs Orpheus komt er bij: tegen
een jonge straatmuziekant, zegt de burgemeester: Had Orpheus al vroeg invloed

op u? —
En de jongen antwoordt in dezelfde
boeketaal:
De geschiedenis van mijn leven, hoe
kort zij moge zijn,(!) is te treurig, dan
dat er iemand nieuwsgierig naar zou
zijn.....

Hier achter dien boom zijt ge onzichtbaar voor het paard? zegt de 12-jarige.
„Mevrouw had zich van een aangename zijde doen kennen ......
Enz., enz., enz.

't Geheel is brave-hendrik-lektuur:
men zou jaloers worden op zo'n paardentemmer als Jan; en zo'n voorbeeldig
jong -cheling als Oscar — de kunstenaar?
En dan zo'n geluks -vogel als er nooit
in de jongenswereld voorkomt!
Of dit te lezen wel éen jongen zal
aanvuren z'n best te doen?
Me dacht, we waren al verder met
onze jongenslektuur!
De plaatjes zijn 't mooiste van 't boek.
B. H.
Afgoden, door Anna Ekker. —
's-Gravenhage, Martinus Nijhoff.
Een enigsins vreemde roman. Wonderlik, als 't geheel trouwens, is wel
blz. 84, v.v. — Wachten ons noch ver
deze schrijfster?
-rasingev
Karakteristiek is de eenvoudige beschrijving voor de bruilofstdag en -avend;
eenvoudig-juist is de herinnering aan
jonge liefde op blz. 143, en zo hier en
daar noch enkele brokstukken; maar
overigens is 't noch, 't oude gedoe, dat
eindigt met de aanroeping van Aurora, etc.
't Nederlands Is soms alles-behalveeenvoudig, weinig passend bij 't beschrevene: te veel ouds -boeke- hollands! —
B. H.
Albrecht I lodenbach: over hein belangwekkende mededelingen van zijn
leermeester Hugo Verriest in Van
Nu en Straks, 1897. —
-

Bilderdijk. Over hem nadere biezonderheden door H. de Jager, in de Navorscher, van dit en vorige jaren.
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Lijst van verschenen boeken.

L Li S T van verschenen boeken:
H. SCHEEPSTRA, K. VELDKAMP, en W. WALSTRA. .preken en lezen. Groningen, J. B. Wolters. 16°. 4e stukje. (40 blz., m. afb.). f —.25
A. G. SCHILP en H. WAGENVOORT, In en om de school. Leesboek voor de
nriddelklassen der christelijke scholen. Groningen, J. B. Wolters. 16°.
3e stukje. (IV, 76 blz., m. afb.). f —.25.
Ons Jongens-blad. (Geïllustreerd weekblad). Ie jaargang, 1898. No. 1. (15 Jan.)
Amsterdam, Uitgevers-maatschappij „Vivat" Imp. 8°. Per jrg. (52 nrs.)
f 3.—, fr. p. p. f 3.50. Afz. nrs. f 0.06.
Stuivers- Novellen- bibliotheek. le jaargang 1898. Amsterdam, Arthur van der
Stempel. 32°. Per nr. f —.05 Per jrg. (12 nrs., 2 dltjes). f —.50.
No. 1. THER98E HOVEN, Stumpertje. (59 blz.).
P. LOUWERSE, De wonderwereld. Sprookjes. 3e druk. Groningen, J. B. Wolters.
8°. (96 blz., m. 3 pltn.). f —30.
Swanneblommen Jierboekje for it jier 1898. Utjown fen it Selakip for Fryske
tael- en skriftenkennisse. Ljouwert [Leeuwarden], W. A. Eisma Cz. 8°.
(XII, 88 blz.). f 0.40.
MICHEL BREAL, Essai de Sémantique. Paris, Hachette & Co., fr. 7.50.
W. SKEAT, Etymological dictionary of the englisch language. 3rd ed. London,
Henry Trowde, 4°. 44 sh.
DR. J. VAN LEEUWEN, Germaansche godenleer. Schiedam, G. Odé. 8° (VIII,
307 blz.). f 1.90; geb. f 2.25
J. E. K. VAN WIJNEN, De natuurlijke methode. Nieuwe spreek- lees-, taal -,
schrijfmethode voor de twee eerste leerjaren der lagere school. Utrecht,
H. Honig.
DR. H. J. POLAK, Vox clamantis. Eenige beschouwing over de voorgestelde
facultatief stelling van het grieksch op de gymnasia. Groningen J. B.
Wolters. Gr. 8°. (32 blz.). f —.60.
SCHWIEGER, Der Zauberer Virgil. Mittler & Sohn, Berlin. M. 1.50.
INHOUD van Tijdschriften:

Gids, 1898, Jan.: Louis COUPERUS, Psyche. — H. LAPIDOTH-SWARTH, Sonnetten. — BIJVANCK, Herman Gorters School der Poëzie. [Een goede Inlei-

(ling tot die 'School'; toch — klinken niet vele van de opmerkingen
vreemd? ondichterlik?]
— Febr.: HENRI BOREL, Het .k'ngetje L — BIJVANCK, Kumpel en Bilderdijk
(zeer lezenswáarde bijdrage voor de kennis van laatstgenoemde). — VAN
HAMEL, Guillaume d'Orange (over de middeleeuwse roman van die naam).' —
Vragen des Tijds, 1898, Jan.: Mr. STEINMETS, Verwaarloosde Wetenschappen.
Hoogst belangrijk voor ons Hoger Onderwijs. We geven van dit artiekel
een uittreksel in de volgende aflevering. I — K. TEN BRUGGENCATE, Romantiek
in Kunse en Maatschappij. [Wie schrijft dat, dieper opgevat ?]
— Febr.: Mr. SALVERDA DE GRAVE, Middelbaar en Hooger Onderwijs
in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. — Dr. J. MIJERS, De eind
hoogere burgerscholen.
-examnsdr

I V 0.
AANTEKENINGEN.

Vs. 1-3. De kwaal, (lie hij zelf nog niet kènt, wordt erger. 't Is wel
iets buitengewoons, want niet licht werkt het verblijf van iemand in z'n
Vaderland nadelig op z'n humeur. En dan bij 'n Fries, die zoo gehecht is
aan zijn geboortegrond.
Te zwaar, d. i. te dampig, 'n kenmerk van dalen en vooral van vochtige.
vochte : vocht - vochtig, droef - droevig, nut- nuttig, vuns - vunzig, manhaft -manhaftig, krijgshaft-krijgshaftig, zeeghaft-zeeghaftig, standvast- standvastig. Som
deze dubbelvormen zijn in 't spreken van dezelfde personen, maar —-migevan
dan met verschil in betekenis; nut- nuttig, goed -goedig, zoet - zoetig.
De dichters maken van de vorm zonder ig gebruik ter wille van het
ritme. B.v. Beets' Ada: Spreekt heel de kracht van uw standvaste ziel, —
Aan Serena, Het oog een droever vocht vergiet, Lied van Annot Kyle:
Brengen klacht of droeve zuchten. Vgl. van dezelfde: Ridderkruis: Flauw
en moedloos was zijn kloppen, dof en droevig was zijn stem.
Bij sommige dichters is de vorm zonder -ig de oudere, bij andere met -ig.
De vraag is: hoe kwam naast de eerste de vorm mèt -ig, en naast de andere
de vorm zonder -ig. Beide kunnen analogie -formasie zijn, en de vormen zonder
-ig bij de dichters zijn dat zeker meestal. De dichters zijn hier al heel vrij
in rondgesprongen. Mogelik is ook dat verschillende dialekten in 't schrijven
van de dichters bij mekaar gekomen zijn. Hier volgen noch enkele van de
meest voorkomende dubbelvormen: ernsthaft-ernsthaftig, godvrucht- godvruchtig,
nieuwsgier-nieuwsgierig, gift-giftig, wispeltuur- wispelturig, korsel-korselig, almacht-almachtig, eenvoud - eenvoudig, onrust - onrustig.
Vs. 4. die 'k verzuim, hoort bij zaken en niet bij vrouw noch kind, vandaar
achter zaken geen komma.
Vs. 5. En geeft hier zeer juist de kortheid van z'n besluit weer. Zo gebruikt
St. het heel dikwijls of ook om 'n onverwachte wending aan z'n vertelling te
geven. Zie o.a. Het Genezend Maal vs. 18, De Twee Bultenaars vs. 249,
305, 396, 418, 465. Jaromir te Praag: vs. 63, vs. 67, 75. J. te Lochem:
vs. 4, 54, 55, 95, J. te Zutphen: vs. 23, 124. J. Gewroken: vs. 88, 156.
Marco II vs. 63, 110, M. III vs. 69, 116, 126. H. W. Bedevaert: vs. 21,
vs. 40, vs. 157.
moorkop: Een schimmel met zwarte kop; wordt meestal duur betaald.
T. & L. viii.
s
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uitlandsch : buitenlands. Vgl. uitheems, uitstedig, uitlandig, uithuizig.
Natuurlik is er voor dit tochtje meer nodig dan voor een gewoon wandelritje.
Vs. 7. De lente te gemoet. 't Is dus winter, altans heel vroeg in het
voorjaar. Ook de tijd, waarin de eenzaamheid van 'n ruim huis en de vochtigheid van de lucht het meest gevoeld worden door iemand met Ivo's kwaal
aangehaald.
Vs. 7. Vooreerst: Z'n plannen reikten dus noch verder!
Akens veste vgl. de stad van Amsterdam.
Vs. 8-19. den Held: d. i. Karel de Grote.
dank betalen: komt meer bij Staring voor. Ook bij andere dichters, b. v. in
de bekende Avondzang en de Evangeliese Gezangen: „'k Wil U o God mijn
dank betalen, U prijzen in mijn avondlied"
Die 't Vriesche Volk, etc. In de Algemene Beschrijvingen van Oud en
Nieuw Friesland" door Focke Sjoerds I deel ixte stuk (1765) lezen we daarvan
o. m. het volgende: Een der beste Friesche schrijvers (Ubbo Emmius) heeft
dezelve (de voorrechten aan de Friezen verleend) aldus zamengetrokken:
„Dat het volk ten eeuwigen dage vry zy, en na zyne eige regten leeve;
datze altemaal hunne zaaken gebruiken en genieten, zo als 't hen belieft: datze
alleenlijk aan het Keizerryk onder wiens bescherminge het volk staat, een
kleine schatting betalen: datze niemant anders onderworpen zullen zijn : datze
zig van wederzydsche beledigingen onthouden: datze, hetgeen hen toebehoort
vreedzamiglyk volgens de wetten, bezitten en wederom eischen: datze, tot het
besiegten hunner krakeelen, Rigters zullen hebben, die door eene vrye ver
volk verkoren, en aan den Keizer door eede verbonden zijn;-kiezngvaht
en aan dewelken, volgens de wetten Iles Vaderlands, uitspraak zullen geven
voor de processen. Dat de Priesters en alle kerkelyke bedieningen heilig zyn:
dat de eere der vrouwen en maagden bewaardt werde: dat'er op alle misdaden
eene boete gestelt werde; dewelke in geld, in vee, of in andere goederen, betaalt
zal worden: dat niemant met den dood gestraft worde, als de Vadermoorders,
verraders, struikrovers, die by nagt brand stigten, schenders van 's Heeren
wegen, en bloedschenders; dat men zig van opgetigte misdaden zal zuiveren,
door lyfgevegt, of door een gloejend yzer, of door ziedend water, of door een
heiligen eed: dat het een yder vry zal staan zyne zaak voor den Rigter zelfs
te bepleiten," en meer andere dingen.
Of de echtheid van deze grote Bulle door Karel de Grote aan de Friezen
geschonken nu al niet vaststaat, doet hier niet af, hier hebben we alleen nodig niet
de opvatting van Staring en het gebruik dat hij van deze historie -versiering maakt.
De Friezen zijn nog al trots op hun vrijheid; geen wonder dus dat 'n jong
Fries edelman op het denkbeeld komt de schenker van die vrijheid 'n
offerande te brengen.
Zoals bekend is, werd Karel de Grote te Aken begraven, waarschijnlik
ook z'n geboorteplaats en werd hij later door Paus Paschalis III heilig ver
-klard.'n
Offerande is dus niets vreemds.
Omtrent waslicht zie men de aantekening van Staring-zèlf. 't Branden van waskaarsen ter ere van afgestorvenen, en van heiligen vooral, is 'n katholiek gebruik.

Ivo.
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Vs. 11-13. Wat taal etc. Blijkbaar heeft hij zich door taalstudie niet geprepareerd op 'n buitenlands reisje. Maar ook in zijn tijd wist het geld 'n
traag begrip te scherpen. Vgl. de Vampyr vs. 35-37 en Hertog Willems
Bedevaart vs. 81-82. Het spreekwoord van de hoed kon ook op het geld
worden toegepast, als de mensen maar even graag voor hunne geldgierigheid
als voor hun beleefdheid wouën uitkomen.
Aan conversasie heeft Ivo geen behoefte: dat is z'n kwaal niet. Daar zat
ook trots en koppigheid in, dat hij zich aan zijn Snitsch (= Sneeks) hield.
Vs. 15. Twee valmen. Geen kleintje dus. Ivo blijft te Aken tot de kaars
verbrand is. 't Wordt zo duidelik, dat hij wel wat tijd over had om kennis
aan te knopen.

naar advenant = naar evenredigheid: in de volkstaal avenant,
Vs. 16. Tot Vrieslands eer. Aan den ') Held was het 'n offer; voor Friesland
was het een eer zo dankbaar te zijn en die dankbaarheid zo openlik te tonen.

Er blijkt tevens uit, dat het niet 'n persoonlik offer was, (lat Ivo bracht,
maar 'n nasieonaal.
Vs. 17. opgebroken. We denken hierbij aan 'n tijdelike vestiging en dat
strookt heel goed met vs. 14-16. Dan wordt het tevens duidelik hoe de Min
tijd had 'n plan te smeden. Opbreken wou hij, omdat Aken niet het doel van
de reis was. Eigenlik was hij van huis gegaan zonder bepaald reisplan. Enkel
wou hij naar 't Zuiden en vooreerst naar Aken in de hoop daar in dunner,
warmer lucht genezing van z'n geheimzinnige kwaal te vinden.
Vs. 18. Gesmeed. Smeden wordt in fig. zin altijd in ongunstige zin gebruikt. Hier ook, voor zover het plan van de Min dat van Ivo verijdelde.
Uit het vervolg van de geschiedenis blijkt evenwel dat de bedoeling nog zo
kwaad niet is en zelfs genézing brengt aan de patient. Akens báden zijn
het dus niet alléén, die zieken hun gezondheid weergeven.
Vs. 20-24. Hij komt tot ontdekking van wat hem faalde, toen hij zich op
z'n stins in Westergo zo landerig gevoelde. Vgl. vs. 1-3.
doorstralen: te denken aan de pijl, die van dat oog door dat hart heengaat.
Straal is pijl, flits in ouwer Nederlands en stralen, doorstralen worden dien
overeenkomstig gebruikt. Staring is vol van oud-Nederlands. Bij nieuwere
dichters is er in 't gebruik 't bij -idée van het stralende oog en dit bij -idée bracht
Staring wellicht op de keus van 't woord.
Las en herlas. Reeds bij de eerste ontmoeting deed hij de ontdekking van
de oorzaak van z'n kwaal en telkens bij ieder weerzien werd het hem klaarder.
Hij doet vanzelf moeite om gedurig Juta weer te zien. En nu hij zover is,
verlangt hij naar zijn Vaderland terug, smartelik, omdat hij dat Vaderland
onrecht heeft aangedaan en nu hij die Lucht en de koelte langs de Meren
niet meer geniet, wordt de behoefte er aan dubbel gevoeld. Het gaat hem
min of meer als Hertog Willem, als hij op de Valkenborch achter slot en
grendel zit.
') Geen drukfout. Voor klinkers en de h zeg ik vaak de -n.
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faalde: falen is de Vlaamse vorm voor feilen, als plaaster voor pleister.
Het woord wordt door St. veel gebruikt en meestal in 'n enigszins andere
betekenis als het gewoonlik heeft.
't groenend Westergoo. 't Is intussen Lente geworden, ook in Friesland;
bij uitstek de tijd van de Min. Hij bedenkt nu, dat z'n Heimath ec
tans niet zo somber uitziet als 'n poosje geleden. Dit was hem stellig
niet voor de geest gekomen, als hij niet tot ontdekking van z'n kwaal
gekomen was.
Vs. 27-33. Toch wil hij slechts op één voorwaarde naar z'n dierbaar huis
terug: Juta moet mee. En dat hem dit volle ernst is blijkt uit deze verzen.
Let eens op de tegenstellingen
Westergoo met weiden, graanvelden, geboomte en stinzen.
Gaasterland: stulp, karig deel des akkermans, ploeg. Wat 'n lotswisseling
voor een edelman, die gewoon is met de geldbuil in de hand en z'n „Snitsch"
elk tot aan Aken toe z'n mening aan 't verstand te brengen. Toch verkiest
hij armoede en zwaren arbeid met Juta boven rijkdom en een makkelik leventje
zonder haar. De vergelijking die Ivo maakt is heel natuurlik. Iemand, die
geboren en getogen is in 'n vruchtbare landstreek, ziet gewoonlik met geringschatting neer op plaatsen waar slechts door noeste vlijt een karig stuk brood
te winnen is.
bescheiden: tot zijn deel gegeven. Vgl. bescheiden deel.
Vs. 34. ernstig : blijkt uit de voorgaande verzen.
't puik. De schoonste uit de schonen. Een bewijs dat Ivo's smaak noch
niets geleden had.
Vs. 35. fluksch: vaardig, behendig. Die bekwaamheid in het paardrijden
komt ook uit door dat kitteloorig, d. i. moeilik te besturen door grote dartelheid. 't Blijkt dat Ivo de algemene aandacht tot zich trekt, vooral door zijn
moorkop. Vgl. vs. 129-130. Te denken daarbij ook aan z'n offerande, die
zeker ook opgemerkt werd en strelend was voor de bewoners van Aken, waar
zoveel herinneringen aan Charlemagne waren.
weerstaat. Ivo maakt haar het hof en z'n sukses heeft hij mee te danken
.

aan z'n verschijning te paard.
Vs. 37. Hij zet den mond etc. Zij kromt etc. Het zetten van haar mond
naar 't Fries zou ons in Juta niet bevallen; het deed afbreuk aan onze voorstelling van haar schoonheid. Niet zo met Ivo. Die wil bepaald dat z'n liefste
ziet, hoe hij zich inspant om de Rijnse spraakklanken voort te brengen.
En daar vermaakt ze zich mee. Juta kan natuurlik het Snits niet spreken
als 'n Friezin, maar het gaat toch al aardig goed. Alleen uit moedwil, d. i.
uit vrolike plagerij, spreekt ze vaak te krom, d. i. gebrekkiger dan ze kan.
We zien hier een aardig toneeltje tussen de beide gelieven. Een dergelik
taallesje, zonder grammatika, zou wel meer Ivo's en Juta's bevallen! En dat
onder gezang van de nachtegaal, achter wiegelend lenteloof. Die nachtegaal
is niet vreemd aan zulke minnerijen. Hij is van ouds de bode van de min,
de vriend en de beveiliger en de deelgenoot van 't geheim; maar ook wel de
verrader. Vgl. uit de Granida van Hooft:
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„Vroliicke Vogeltjens die nu 't begint te daeghen,
Met uytghelaeten sangh het stille woudt entrust,
Ghij Nachtegael voor heen, vlied uyt de bootschap draeghen,
Dat by sich haest, ick wacht alhier mijn lieve lust."
En de mndl. Liederen.
Vs. 42. io : Griekse uitroep van vreugde: denk aan io vivat en zie o. a.
Poots gedicht: De Verliefde Venus:
Iö triomf! Kupido draeit
De diamante spil
Der werelt naer zijn' wil.
Vs. 43. 't geheim der min. 't Spreekt dat het onschuldig vermaak van de
gelieven in eenzaamheid genoten wordt, zonder getuigen.
een dunnen voorhang : ' t Is noch lente, dus de struiken zijn niet dicht bezet
met bladeren. En de blaadjes noch klein.
Vs. 44-54. In de vorige verzen hebben we Ivo en Juta op het toppunt
van geluk gezien. In deze worden we voorbereid op hun scheiding en ongeluk.
De dichter ziet het dreigend onweer aankomen en hij ontboezemt: „Gelukkig
Paar! drink, drink met volle teugen," etc. Troost geeft hij in vs. 46-47, waar
hij spreekt van de onvergankelikheid van dit reine mingenot.
Rijn erg Donau zich bekrijgen : Dit refleksief gebruik is Duits maar komt
ook voor bij onze beste schrijvers. Het heeft hier de betekenis van elkaar
bekrijgen + zich-zelf nadeel berokkenen.
De strijd liep tussen Willem II, die in 1237 te Woeringen, nabij Keulen,
tot Rooms Koning gekroond was, vooral door invloed van den Hertog van
Brabant en de Bisschop van Utrecht op paus Innocentius IV, die de geestelike
keurvorsten op z'n hand had, en Koenraad IV, zoon van Keizer Frederik II,
door de Paus in de ban gedaan (1351). Rooms Koning was de tietel van
de vermoedelike troonopvolger, zolang hij noch niet te Rome door de Paus
gekroond was.
Willem II werd slechts in 'n klein deel van Duitsland erkend, maar vooral
langs de Rijn. De burcht van de Hohenstaufen stond op de rotskegel Hohenstaufen bij 't dorp van die naam, in Würtemberg. Donaukreise, Oberamt Göppingen, terwijl ook de streken langs de Donau meest partij kozen voor Koenraad.
Waereld vgl. ook paerd (vs. 36.) Staring wil hier de klank weergeven,
die we noch wel, ook door beschaafden, in peèrd horen. Hij zegt in het
Woord tot Besluit: „De gepaarde ae heb ik gezorgd, dat bij haar eeuwen
heugend regt werd gehandhaafd, waar ik bepaaldelijk den middelklank, tusschen
die twee letters zwevende, wenschte aan te duiden. Ook zal men. . . . enz. En
een eindje verder: „En waartoe dat overtollige? Zie daar de vraag van een'
barbaar, zouden de Grieken zeggen? Kan men te veel verscheidenheid van
klanken bezitten, wanneer men het gehoor wil streelen? En zijn Dichters en
Redenaars ontevreden, als zij kiezen mogen ?"
Zie verder : Poëzie van A. C. W. Staring, uitgegeven door J. H. van den
Bosch 2de druk pag. 95.
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Vs. 52. Vergeet. De strijd was geopend sedert 1247, dus vóor Ivo z'n
tochtje begon. Zie vs. 6 en het jaartal. Hij wist er dus van, maar de oorlog
was tot nu toe niet in deze streken gevoerd. Doch hij komt nader, vandaar:
„Sluit het oor!"
Vs. 54. Doch MOOGT gij dit! — een Vries! etc.
Staring neemt hier aan, dat de souvereiniteit van de Hollandse graven over
Friesland vast stond. We lezen van Willem II, dat hij een poging deed bij
Potestaat Sicco Sjoerdema om hem de heerschappij over Friesland te bezorgen,
wat afgewezen werd. Nu moeten we hier in 't oog houden, dat Ivo de opper
keizer erkent (z'n offerande bij 't graf van de eerste keizer!)-herscapijvnd
en daarmee ook de soeverein door die gebieder in zijn plaats gesteld. En
dit was Willem II.
Was Ivo thuis gebleven dan had hij niet ten strijde behoeven te trekken,
maar nu hij zich in Aken bevindt, mag hij daar niet blijven, terwijl z'n
soeverein gereed staat de stad te belegeren, geholpen door een legerafdeling
Friezen. Dat zou „pligtverzaken" zijn geweest, als Fries en als onderdaan.
Vs. 55. slaken: bij St. veel gebruikt. Zie o. a. Twee Bultenaars : vs. 222
en 435, H. W. Bedevaart vs. 154.
Vs. 56. raauw bevel. Zo klinkt het Ivo in de oren. 't Woord betekent hier
ruw, niet alleen voor het gehoor, maar vooral voor het gevoel.
Vgl. een rauwe kreet.
Vs. 58. hem ten trots: letterlik met de oorspronkelike kracht van 't woord
gebruikt: hem trotsérend.
Vs. 59. „ Voor de onverbeurde gaaf etc. Deze woorden legt de D. de bewoners van Aken in de mond. Zij staan geheel op de zij van Koenraad, die
ze beschouwen als de rechtmatige opvolger van z'n vader. We zien hieruit,
dat, hoewel Duitsland een kiesrijk was, het over 't geheel een vanzelfsheid
was, dat de naaste bloedverwant opvolger werd.
gaaf heeft hier de oudere betekenis van geschenk als teken van hulde. En
die hulde hadden noch Frederik, noch Koenraad verbeurd, d. i. zich onwaardig gemaakt. Vgl. Twee Bultenaars vs. 36 en Wichard van Pont II koepl. 9.
Vs. 61. mag, noch zal. Het mag niet, omdat ze de wens van Frederik als
wet beschouwen. Het zal niet: daarmee drukken ze hun wil uit om hardnekkige
tegenstand te bieden.
Vz. 62. beroofd: door Aken. Daar wou men hem niet alleen niet erkennen
als R. K., maar daar zou men ook weigeren hem straks tot Keizer te kronen.
Aan het buigen van zijn wil is Graaf Willem noch al iets gelegen!
Vs. 63. Willem blijkt door eerzucht gedreven te worden, zodat hij geen
onderscheid maakt tussen tegenstand en rebellie. Rebellie is het gewapend
verzet van onderdanen tegen hun wettige heer. Daarom in vs. 64 strafroede.
Vs. 63. Ivo heeft z'n besluit om z'n plaats bij het vijandelik leger in te
nemen aan Juta meegedeeld. Hoe zal het nu gaan met zijn huwelik? De D.
breekt hier het vers af om in
Vs. 66 'n kort antwoord te geven op de vraag, die we stellen; een antwoord even beslist als Ivo's besluit. Niet Juta — daarvoor heeft ze Ivo te
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lief — maar haar Moeder wijst hem af. Geen wrede, maar 'n heldhaftige
moeder, die zelfs het geluk van haar dochter opoffert aan haar vaderlandsliefde.
Als 'n moeder in Aken, onder die omstandigheden, zó spreekt, dan is het
verzet dat Graaf Willem te overwinnen heeft, wel ontzettend groot.

Vs. 68. een proef — 'n bewijs.
onbestand = onbestendigheid, dat van bestand is afgeleid. Vgl. Twaalf
bestand: toestand, waarin de dingen blijven zoals ze zijn.
-jarig
Vs. 70. Zij eert etc.: Riddereer en riddertrouw gaan boven liefde (ijzeren
dwang vs. 73). Wat haar moeder voor Aken gevoelt, dat drijft ook Ivo naar
het kamp van Graaf Willem.
Het is 'n simpatiek paar! Staring geeft ons 'n aardig kijkje in het middel
ridderleven. 't. Is 'n heldhaftig bruidje, zacht en lief, maar ook het-euws
evenbeeld van haar moeder. Het zeggen van die moeder bereidt ons voor
op het doen van Juta.
dure pligten: plichten, die onder geen geval mogen verwaarloosd worden,
die iemand heilig zijn. Vgl. J. te Zutphen vs. 91, Marco III vs. 136, Wichard
van Pont II, koepl. 11, Ada en Rijnoud, koepi. 38, Hertog Arnoud in den

Kerker, koepl. 12.
Vs 71-74. Maar wijst haar linke heen, etc. d. i. naar de vijand voor de
poorten. Als ze reeds getrouwd waren, dan had ze moèten volgen. Ook hààr
mond beveelt hem te zwichten voor den ijzeren dwang (van de plicht), maar
toch laat zij hem de hand der trouw (de rechterhand). Haar „schreijend oog"
is voor hem 'n bewijs, dat Juta niet uit gebrek aan liefde hem beveelt te
vlieden. Dat gebod: „vlied ", wordt daardoor verzacht. In de persoon van
Juta in deze regels is de tweestrijd duidelikte zien: linkerhand en mond staan
tegenover rechterhand en schreiend oog.
Vs. 77. den kreet der smart bedwingend, die hij zou geslaakt hebben op het
horen van dat „wreede vlied ", als Juta's droefheid zelf niet zo groot was geweest.
Vs. 78-90. Uit deze verzen spreekt hoop op een hereniging, om Juta moed
te geven. Maar 't is die hoop niet, die hem d' eed, die volgt, doet zweren:
Vs. 83. boven hoop en vrees. d. i. zijn liefde verheft zich boven hoop en
vrees, is onafhankelik van voor- en tegenspoed, heeft daarmee niets te maken.
Vgl. boven en behalve, onder en boven de wet.
Vs. 81. Moest, hier gebruikt voor mocht, om behalve de mogelikheid ook
de onvermijdelikheid van het niet erlangen van de prijs der trouw.
Vs. 84. De maan etc. 't Is dus — — —? geworden. Vgl. uit de Twee
Bultenaars: „en, als de zilveren maan sinds voor de tweede maal haar kring
was rondgegaan." In 'n gedicht dat tot onderwerp 'n middeleeuwse historie
heeft, is de tijdsbep. door middel van de maansverandering op z'n plaats.
ten vijfde maal. St. e. a. dichters schrijven die n achter vijfde niet, om
te voorkomen dat de mensen 'in uitspreken, tot scha van 't vers. Zo horen
we ook de n niet van onmetelik, schoemaker, me moeder, va(n) morgen:
n voor m zeggen we niet. Vgl. het oude „nietemijt (— geen sikkepitje), ontstaan uit niet een mijt.
Vs. 88. Het verschil tussen de sienoniemen krijg en strijd komt hier goed uit.
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Vs. 90. Graaf Willem heeft dus last gegeven geen wapengeweld te ge
waardoor de belegerden ook hun wapens kunnen laten rusten. De-bruiken,
R. K. wil z'n tegenstanders voor zich winnen, om z'n glorie (vs. 63) daardoor
te verhogen.

Vs. 89. Werptuig : vgl. Leonora, koepl. 14:
Thans helpt geen verre steenworp meer
Uit hooggeplante slingers.

Vs. 92. oorlogszwaard in de algemene betekenis van oorlogswapen.
omschanste Vest: Graaf W. heeft toch schansen laten opwerpen, om beveiligd
te zijn tegen uitvallen en pogingen tot ontzet door Koenraad.

Vs. 93. groeit: vgl. Vondel's Op 't Weeshuys:
„Wij groeien vast in tal en last,
Ons tweede Vaders klagen."

groeien betekent hier naar alle kanten uitzetten: de nood breidt zich uit van
den armste naar de meergegoede en eindelik naar de rijkste buurten van
de stad. Vgl. de nood klimt, stijgt.
In het Gelderse diealekt betekent groeien: dikker worden. Zo zegt 'n boer
van z'n koe die hij mest, dat-ie hard groeit. Voor groter worden gebruikt
hij wassent b. v. Die jongen wast fiks.
Vs. 94. vast = al, reeds, niet: met kracht, snel. Nood — broodsgebrek
bestond er dierekt of is er eigenlik altijd in de armste wijken. St. wil zeggen:
De Honger komt al, 'n bewijs voor 't groeien van de nood.
Honger — —! Ze. St. personiefiëert hier de Honger en zo spreekt hij van
Ze. Grammatikaal is honger anders ook bij St. manlik. „Ze" omvat hier al
die hevigst hongerlijdenden, die anderen van hun laatste voedsel beroven.
Vs. 95. en schopt de wet, die 't wraakt, met voeten ! : de wet, die het
verbiedt en met straf bedreigt wordt op de grofste manier overtreden.
Welke wet? Die ieder het recht op zijn eigendom waarborgt.
schupt naast schopt, als klein -kleen, schelp - schulp, beur -haar. Zie „Een
Woord tot Besluit" achter de volksuitgaaf.
met voeten schuppen: analoog naar „met voeten treden." Vgl. Hij schopt
z'n fortuin met voeten.
Vs. 97. valsche hoop: blijkens de uitkomst.
Vs. 98. eerlang — weldra.
Vs. 99. We zijn nu op de hoogte van d' ellende, die binnen de vesting heerst
en die ook Juta's deel is. Zo voelen we met Ivo mee en delen we in z'n smart.
Vs. 100. In (lie tijd gingen de verliefde paartjes dus ook de eenzaamheid
zoeken buiten de stad. Vgl. vs. 41-43, ook voor vs. 103. 't Is wel mens- kundig
dat St. die liefde in de Middeleeuwen zo helemaal net laat wezen, de Ver
laat doen, — als het Nu is.
-liefdnt
Vs. 101. Rozenmond: past hier bij „groende" en „geurde." 't Was Lente.
Vgl. Het onweder van Bellamy:

„De roos, dat sieraad van de maagden ",

Ivo.

121

Vs. 102. Een lied hem voorsmaak gaf van etc.: De engelenstem van Juta
gaf Ivo een voorsmaak van de Hemelse zaligheden. Merk op, hoe door de
ellende van het heden, Ivo het verledene des te mooier wordt. Zo ging het
hem ook, na de ontdekking van z'n kwaal, met z'n Friesland. Vgl. H. W.

op de Valkenborch.
Vs. 103. Waar bosch en haag etc. Tengevolge van de vernieling door het
krijgsvolk aangericht. Dat volkje is ruw (vs. 105-106.) en voelt niets voor
natuurschoon. Daarbij het kappen van hout voor de vuren en de schansen
en wat er meer gebeurt bij 'n belegering.
geplunderd van: naar analogie van beroofd van.
Vs. 104. Het dorgetrapte veld etc. Zo is alles vernietigd, dat zelfs de
wortels doodgegaan zijn.

Vs. 105. schorre zangen: doen denken aan het ruwe soldatenleven met de
menigvuldige brasserijen. Weer en wind en drankmisbruik beroven de stem
van z'n helderheid; o.a. waar te nemen bij de bewoners van onze kusten.
Vs. 106. van die 't hoofd etc. Ivo loopt diep -treurig rond; niemand kan
hij vertellen wat hem kwelt. Het krijgsvolk spot met z'n voorkomen. Het doen
van de soldaten past ook bij hun werkeloosheid tijdens het beleg. Vgl. vs. 88-90.
stomme smart: smart, die zich met geen mogelikheid laat uitdrukken, waarvoor ook geen troost is, vgl. De Ruyter van R. Feith:
„o Ja, ik zie uw tranen vloeijen;
De paarlen, die zijn asch besproeijen,
Getuigen wat hij heeft verrigt.
o Dankbre Belg! die eedle smarte,
Die stomme taal van 't zwellend harte,
Verdooft het klinkendst lofgedicht!
Vs. 107. Hij straft het niet, omdat hij het niet mèrkt: zo is hij in eigen
smart verdiept, want
Zijn ziel zweeft etc. En dit verklaart hoe hij nu met ontzetting denkt aan
d'ellende, waaraan Juta blootstaat. Die engel kan niet verloren gaan, dat
gedoogt de Hemel -zelf niet. Hij hoopt dus op 'n wonder (vs. 112-113) en
denkt noch niet aan de mogelikheid zelf 'n hand tot redding te kunnen uitsteken. Juta is immers 'n Zuster van een Helper uit den hogen. Denk er
aan, dat Ivo 'n middeleeuws mens is, dus met z'n fantasie helemaal in
't wonderbare lééft.
Vs. 108. Te spade: Te laat. Had hij haar vroeger gevonden dan was
z'n eenzaam huis hem nooit te ruim geworden en was hij vóór deze oorlog
getrouwd geweest.
te kort: Een langdurige vereniging kan 'n zekere troost wezen bij de scheiding.
als zijn: Dit zijn is niet bijvgegelik, maar onzijdig zelfstandig gebruikt.

kondt: kondiesieonalis.
dit jammer: In deze betekenis staat het meest in het meervoud. Vgl.:

Vondel's Rey van de Kerstnacht:
„Wie kan d'elende en jammer noemen ",
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In „'t Is jammer", is jammer bijv. naamw.
Vs. 114. Doch moest Zij etc. Hier komt het nasieonale karakter van Ivo
goed uit. Hij zit niet bij de pakken neer. De gedachte rijst in z'n hoofd,
dat hij wellicht in de hand des Hoogsten de redder van zijn Juta worden kan.
Vs. 117. Dat IK haar redding breng !" De gedachte aan het wonder is
voorbij en de onderstelling van de mogelikheid, dat hij haar redder wezen
kon, is veranderd in 'n vurig smeekgebed. Haar rédder te worden was de
heerlikste uitkomst.
Vs. 118. 't nat etc.: 't Water van het riviertje de Worm.
Vs. 119. heuvelkloof : Aken ligt in 'n dal en het rieviertje stroomt door
'n tamelik diepe kloof met steile kleiranden (löss). Voor zijn geest ziet hij
die kleiwanden losgestoten en in het water neergesmakt, zodat het verder
stromen belet wordt.

Vs. 120. milde(n) stroom: zo wordt het duidelik, waarom reeds zo spoedig
Aken door een zee bedreigd wordt.
Vs. 122. onzigtbre kracht: Hij heeft een viesioen, waarin dat alles gebeurt.
schuimend : tengevolge van het neerploffen van „den kleiboord."
Vs. 124. En Juta's redding is besloten ! : n.l. de poging daartoe. Maar
zijn viesioen is zo helder, het is hem alles zo duidelik, dat het slagen moet,
dat aan mislukken niet gedacht kan worden.
Vs. 125. wed: komt meermalen bij St. voor. Ook wad, vgl. o.a. H. W.
Bedevaart vs. 174 en vs. 9: Het Stoomtuig: Terwijl 't gestuwde wed etc.
Eer 't ruischend van de etc. Voor zijn geest ziet hij het opstoppen van de
stroom als gebeurd. Ook de plaats, waar dit moet geschieden, nl, waar de
stroom tussen kleiwanden zich beweegt, niet 'n eind verder, waar het water
de zandgrond bereikt.
Vs. 131-132. 't Past 'Ii ook etc. als u een Vries etc. De Friezen weten
immers d'Oceaan te bedwingen (vs. 128), zou dan zo'n klein stroompje niet
te regeren zijn !
Vs. 133. Niet enkel staan is voldoende: de kleine vliet moet tot rn zee
uitzetten en Aken met overstroming dreigen.
waterwellen: golven. Vgl. Het Stoomtuig vs. 5.
Vs. 136. door vrees, door honger. Vgl. uit vrees, van honger.
Vs. 137. Hij sprak; en ging. Vgl. aart. bij vs. 5. Nu hij het middel
gevonden heeft om Juta te redden en tevens aan z'n plicht als onderdaan te
voldoen, draalt hij niet.
voor 'tavonddonker, anders kan hij het Gr. W. niet aanwijzen.
Vs. 139. f laauwen : komt veel voor bij St. Zie J. te Praag vs. 22, de
Tooverwijnstok koepl. 5, Jezus' Hemelvaart VIII vs. 11, Hertog Arnoud i.
d. Kerker koepl. d, Emma van Oud -Haarlem vs. 35, Dichtregels koepl. 3.
Vs. 140. schup en spade. De eerste dient om te scheppen en heeft opstaande kanten aan de zijden, de tweede wordt gebruikt om te graven en te
steken en is dus geheel glad. In Zeeland kent men noch de bot en in
Gelderland de smak, die gebruikt wordt bij het uitspitten van bossen.
't geweer : in de oude betekenis van werktuig en kollektief gebruikt.7
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Vs. 141. 't Hoog: Van het zelfst. adjektief maakt St. een ruim gebruik.
Zie de aant. op H. W. B. in T. en L. II 1897. Dit gebruik was ook mode
in de lieteratuur om 1600, die St. veel las. Evenzo is het met de adjektieven
op -iq en -„eh. Zie de aant. Poëzie van St., uitgeg. door J. H. v. d. Bosch pag. 92.
Tussen de hoge oevers van de vliet wordt eerst 'n dam gelegd en vervolgens
worden andere hoogten in de nabijheid door wallen verbonden. Vgl. vs. 206.
Vs. 142. 't overschot: Er is al te veel vernield ! Zie vs. 103.
hage: oude vorm met e; meest in het meervoud gebruikt. St. neemt hier
het enkely. om de niet gemakkelike overgang van n op v(allen).
Vs. 143. Meêdoog loos. St. heeft hier waarschijnlik de stam van 't w.w.
genomen met de betekenis van d'Infinitief. Waarom zonder mededogen? Denk
aan vs. 41-43 en vs. 101 en vs. 142. Nu moet zelfs het laatste hout worden
gekapt; zo plundert anders geen leger.
Vs. 144-148. Er wordt geheid en waar het water toch noch door de opgeworpen dammen heenbreekt (brokkeling) en die verbrokkelt, worden schansbossen opgestapeld.
schansbos = takkebos.
't ruw, zie aant. bij vs. 141.
glad slechten: slechten is al vlak maken; glad maakt het aanschouweliker.
Op Schouwen b.v. is slechten = eggen.
Hoe gladder de hellingen van de stuwdam zijn, hoe minder het water er
vat op heeft.
Vs. 149-150. Reeds is de laatste etc. Tegenstelling vormen hier gesmoord
en gloeit voort. Bij gloeien denken we hier aan de kleur van inspanning op
de wangen van de arbeiders.
Vs. 151. In even dig te drommen etc. Dit slaat op het volgende: de nacht
Vat straks etc. We zien hier tegen de nacht en tegen het aanbreken van
de dag die mannen kómen.
Vs. 154. Zoo wisslen beurt om beurt. Vgl. uit Vondels Palamedes de
Rey van Eubeërs:

„De voerman van den grooten Beir,
Op dat hij zijne beurt verwissel',
Vlught heen met omgekeerde dissel."
Vs. 155. tot nu op eens: d. i. op het ogenblik, dat het werk voltooid is,
dus niet = plotseling. We denken hier aan het werpen van de laatste schop
aarde of iets dergelijks.
't geweld — macht.
Vs. 156. Van duizend armen met etc. = door middel van de dam doet
de macht van zovelen het water staan.
Vs. 147. Pal zet: transitief naast het intransitieve pal staan. Vgl. beschaamd staan naast iem. beschaamd zetten (Zeeuws) en beschaamdzetting i. d.
C. Obscura, 't stuk Kinderrampen. Vgl. ook: „dat komt duur te staan,"
naast „iemand iets duur betaald zetten."
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Varen = gaan. Vgl. De Twee Bultenaars vs. 140, vs. 195, vs. 357,
waaruit blijkt dat varen noch iets meer is als gewoon gáán.
Vs. 156. baren: grote golven zijn er op de stroom gekomen door de
afdammmg. Die gaan nu in de richting van Aken. Dat ze noch al wat
betekenen, die baren, wordt ons duidelik door dat snelt, vs. 158.
Vs. 158. Den stroom te moet: vgl. Zang aan den Haard: het glas bezijden
en De Radja's Dogter: mijn vinger langs. Hier komt het voorzetsel achter
het woord en wordt noch de eigenaardige betrekking gevoeld tussen het woord
en z'n voorzetsel.
Vs. 159. staag al breeder. Terwijl het water wast, overstroomt het een
steeds grotere plek gronds rondom de stad.
't hangen: Staring gebruikt veel de infinitief zelfstandig. De rijsberms
moeten de eigenlike dam beschermen tegen afbrokkeling en hangen onder
langs de glooiing.
Vs. 160-161. waar'tBeleid etc. En bij zcjn teugel etc. vgl. uit Lenora, kpl. 13:

„En huw beleid aan krachten":
zijn teugel, n.l. de teugel door het Beleid de vloed aangelegd. We krijgen

de voorstelling alsof de vloed omhooggetrokken wordt.
Vs. 162. Straks wentlen ze etc. Natuurlik voor zover dat ligt tussen
Aken en het leger van Graaf W. vgl. vs. 165-166.
Vs. 163. drie paar dagen, vgl. voor deze tijdsbepaling uit De Hoofdige
Boer vs. 59 en 61 uit Hoop Verloren Trouw Bewaard vs. 61; uit Jaromir
te Praag vs. 3, uit Groet aan Hare K. Hoogheid vs. 10. Aan mijne Gade
vs. 18, Aan mijne Gade den 22ste Juli 1823 vs. 1; Zilveren Bruiloftsgedicht
vs. 58; De Veldtogt tegen de Belgen vs. 29.
Vs. 164. erkaauwen = overpeinzen, zich ernstig mee bezighouden, al maar
weer van voren af aan er over praten. vgl. H. W. B. vs. 5 en Marco II vs. 131.
De inwoners van Aken zagen de drukke werkzaamheden in het vijandelik
kamp, maar ze begrepen er de bedoeling niet van; vandaar het Raadsel.
Uitgelegd is het nu, want ze zien nu, dat de vloed gekeerd is en hun met
overstroming dreigt.

Vs. 166. Door Ivo's zorg onkwetsbaar etc. Ivo heeft z'n best gedaan de
dijken stevig te maken en noch waakt hij, dat ze hier en daar versterkt en
onderhouden worden. Denk maar eens: een doorbraak zou misschien de dood
van Juta zijn! Zulke dijkgraven zouden in ons landje op hun plaats zijn!
Van vs. 139-160 hebben we het ganse leger dag en nacht aan het werk
gezien en we begrijpen vanzelf dat Ivo rust noch duur had voor de afdamming
voltooid was. Bij die drukte vergát Ivo z'n smart niet; maar verlichting
bracht ze toch. Om onze aandacht niet van dit werk af te leiden, spreekt
St. niet van Ivo's verdriet. Maar nu het klaar is, nu ziet Ivo en wij met
hem, met smart uit naar het resultaat. Hij zou nu wel willen, dat dierekt
de witte vlag gehesen werd (martlend ongeduld). Zelfs bij nacht gaat hij
zien of er noch geen teken van onderwerping gegeven wordt, vs. 168-170.
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Vs. 168. Telt: te lezen met aksent. Gedurende d'arbeid was hij te druk
en vóór die tijd zag hij geen eind. Nu wel.
Vs. 171. dreigend evenhoog. Het water stijgt tegen de muren op en dreigt
evenhoog te komen als die. Zie voor even hoog de aant. bij vs. 141.
Vs. 173. Van dubblen angst gedrukt. Waarom van dubbele angst? vgl.
vs. 93-95. Vgl. van dubbele angst met door.... —
Zie Da Costa: Wachter! Wat is er van den Nacht? vs. 122:
wat plek van God gekoesterd."
Bij Hooft: „De bliksem van Jupijn geslingerd van de rotsen,
Vs. 174. dadiging — het treffen van een vergelijk en staking van de
strijd. De eensgezindheid van Burgerij en Overheid is gedaan. Vgl. vs. 96-98.
Dading is in onze Wet het woord voor transaksie, schikking in der minne
en is hetzelfde als dadiging, dat weinig voorkomt.
't Woord is ontstaan uit dagedinc, di i. rechtspleging op een bepaalde dag;
dine = ding, rechtspraak. Hieruit zijn voortgekomen de betekenissen vergelijk,
overeenkomst, ook 't geschreven stuk, 't kontrakt, ook redenering. Als w.w.
bestond ook dadingen uit dagedingen: pleiten, onderhandelen. Zoals nu
't van gading (lust in iets) afgeleide gegadingen dat natuurlik door het spreken
veranderde in gegadigden, zo is ook dadingen geworden dadigen en van dit
dadigen is het zelfst. n.w dadiging weer gevormd. Naast dadingen, dadigen
bestond ook dedingen, dedigen en hiervan is afgeleid verdedigen (vgl. ver - weren)
oorspronkelik — verdedigen in rechten, later met algemener betekenis.
't vroegst en niet het eerst, omdat het zien van het bootje spoedig plaats
had. Bij het eerst kon het bootje al 'n poos van wal af zijn, zonder noch
door iemand opgemerkt te zijn, terwijl Ivo dan de eerste was.
Vs. 175. waagt: vanwege het hoge, brede water; vgl. vs. 162-163.
ten Vesten uit. Kan als meervoud opgevat worden; vgl. vs. 228. 't Is
evenwel mogelik dat St. het bedoeld heeft als enkelv. Ten komt ook bij hem
voor vrouwelike woorden (ten vlam b.v.), vgl. ten gunste — en van oudsher
(XVIe en XVIIe eeuws) is in verbinding van voorzetsel + woorden die op
e uitgingen de n-vorm in zwang geweest, zonder dat die woorden anders zogenoemd zwak behoefden te zijn, b.v. ter eeren, ter aarden, in dier voegen,
met maten, ter kerken, met vreezen. En zo is hier ten vesten als enkelv. denkbaar.
hootjen op: St. schrijft n om de hiaat.
Vs. 176. grijzen Otbert: zonder lidwoord. Mode was dit gebruik bij de
dichters der Romantiek: Van Lennep's Nederl. Legenden, bv. Jacoba en Bertha.
Steevoogd vgl. landvoogd, slotvoogd, vlootvoogd, hellevoogd — de Duivel.
Vs. 178. 't hoog. Zie aant. bij vs. 141.
Vs. 179. Een krijgshoop, naar analogie van krijgsbende. Hier geen gewone
soldaten, maar legeraanvoerders, met wie de Graaf raad en daad nam.
Vs. 180. een dubbele kreits = kring. Om de vorst meer luister bij te
zetten. Zie de aant. H. W. B. op vs. 41 en Vondels Lucifer vs. 11:

„Heer Belzebub, ghy Raet van 's hemels Stedehouder,
Hy steigert steil, van kreits in kreits, op ons gezicht."
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en vs. 571:
„Nu zweer ick by myn kroon het al op een te zetten,
Te heffen mynen stoel in aller heemlen trans,
Door alle kreitzen hene, en starrelichten glans:'
en vs. 1806:
„Een' storm en onweêr, dat de hemelen vervaert,
De hofpylaren schudt, de kreitsen, en de starren,
Verbystert in hun ronde en ommeloop, verwarren,"

Vs. 181. 't beidend Legerhoofd: Graaf W. staat dus te wachten: 'n bewijs
van toeschietelikheid.
Vs. 182. 't Is begrijpelik dat niemand met meer verlangen de Steevoogd
zag naderen als Ivo. Uit z'n Oogen was z'n vraag te lezen. Daarom oogen
met kapietale letters; St. wil dat we daar 'n sterk aksent zullen leggen.
Vs. 183. daar: niet = omdat. Het houdt het midden tussen het tijds bepalende en oorzaakaanduidende. Vgl. van St.: Aan den Heer Mr. H. A.
Spandaw, vs. 32:
„Hij grijpt weldra zijn pijlen weder;
Daar hem de jagtlust wekt."

Vgl. Zilveren -Bruiloftsdicht vs. 50:
„Hoe lieflijk rusten zij, na welbesteden togt;
Daar 't Hulkjen, hun vereende handen
Betrouwd in voor- en tegenspoed,
Zijn Feestdagswimpel nu mag luchten, op den vloed;
Daar blijdschap nu de zorg in zoeten slaap mag zingen ",

in 't staatsgevolg: Ivo schijnt daarvan deel uit te maken. Als hij alleen
met de Graaf geweest was, had hij die vraag zeker wel kunnen doen; want
W. kende zijn toestand. Vgl. vs. 185-187.
Staatsgevolg : staat — staatsie. Vgl. Statig en met Staatsie (lijkstaatsie),
veel staat, kortweg ook „staat" voeren, wat 'n staat.
Vs. 184. opgetogen: in de onspr. betekenis gebruikt van opgetrokken, d. i.
buiten zich zelf van vreugde, geheel uit de normale en in hogere toestand, en
extase. Vgl. in de wolken en in hogere sferen zijn. Zie de Twee Bultenaars, vs. 155:
„Wij volgen hem, die, in gepeinzen opgetogen,
Na korte nachtrust, langs den vloed
Der Waal, weer huiswaart henenspoedt."

St. gebruikt dikwijls een woord zo, dat de oorspr. betekenis door de afgeleide
heenschemert of op die plaats twee betekenissen samenvallen: bv. wakker in
Sint Nikolaas, koepl. XV:
„En 's anderendaags zet Huibert-baas
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Zich bij de lamp reeds aan zijn taak,
Zoo wakker als hij kan : "

De Radja's dogter: genegen ooren:
„Ontving zij 't met genegen ooren,
Zoo werd haar vrijheid voor den Radja toegezworen."

Feestzang: weiden; bij de Inwijd. van 't Harderw. Athenaeum koepi. VIII:
„Hun Leerzucht weidt langs de Idumeesche stranden:
Cantate (2de) :
„De Kunstvlijt laat heure aandacht weiden,
In 't veld waar Baco's eerzuil rijst;
Het Vaderland: aanranden:
Gij erf, vergeefs van zee en vloed
Vijandig aangerand;

Marco I vs. 9; voorkomendheid:
„Te veel voorkomendheid, zoo 't gaat! bedierf den Man.

Vs. 124; treffen:
„Twee uren zwoegt hij voort en de uitgang bleef verspard;
Daar treft hem een gevaart' van klippen, naakt en zwart,
De Vorstin in 't Dorp: roeren vs. 153:
„Zie GIJ: ik kan 't slechts duister meer;
Zoo roert het mij de ziel."

Zilveren-Bruiloftsdicht : uiteendruipen vs. 20:
„'t Onthutst gezelschap druipt uit een;"
Aan de stad Parijs, vs. 3: 't zaad des oproers zaaien, wijd en breed;
Marco II, vs. 74: te wachten staan:
.,Een avontuur stond Langoor hier te wachten."

Marco III, vs. 44: kruis:
„Laat eindelijk Martino zich herstellen —
Ten Marco! — Ja! — maar die het beetre thans verkoor,
Eu, na gedragen kruis, zich blij genot durft spellen!"

Jaromir te Zutphen vs. 138: met bei' zijn hangende ooren:
„Ook luistert hij daarna, met bei' zijn hangende oores ";
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Soms ook gebruikt St. een uitdrukking wat anders dan gewoonlik, om de
oorspronkelike aanschouwelikheid weer levend te maken: Zie J. te Lochem vs. 80:

,,,,Loop naar de pomp, en drink u nuchtren, kwast!"
Voegt hem zijn Meester toe; — — — — —."
en De Twee Bultenaars vs. 4: geen ooren hebben:
„Maar Jonkvrouw Klara had geen ooren."

Vs. 185. zelf een jongling: Willem II was in 1228 geboren. In 1252 trad
hij in het huwelik met Elizabeth, een dochter van Otto I van Brunswijk.
Hij was dus wel op de leeftijd van Ivo's minnesmart mee te gevoelen. *Ook
vs. 63-64 wordt ons hiermee duideliker.
Vs. 187. boezem heeft bij de Dichters 'n andere gevoelswaarde als borst;
men denkt er bij (ontboezemen, uitboezemen, inboezemen) aan 't gemoed dat
we ons in de borst zetelende denken.
teedre zorgen = verliefde zorgen: kwelling, angst, boezempijn.
Vs. 189. trouwen Vries vgl. vs. 68-85.
Gefluisterd : Hierop komt het aan voor de ontknoping: niemand wist het.
Daarom met kapietale letters, d. i. te aksentuéren en aksentuerend er de aan
gevestigd!
-dachtop
Vs. 190. Waarbij 't genoegen op de wang des Steêmans gloort. Vgl.
Marco I vs. 80:
„Thans kleurt genoegen zijn gelaat,"

Het voorspelt iets goeds, ook voor de hardnekkige Akenaars.
Steeman en niet Steevoogd. Dat gefluisterd woord geldt hier niet de zaken
van de stad en de krijg, maar partiekuliere aangelegenheden. We hebben hier
dus te doen met „de man uit de stad" en niet de „bestuurder van de stad."
gloort: zacht gloeien, vooral van de dageraad gezegd. Dat het woord vroeger
ook tot de spreektaal behoorde bewijst de volksetiemologiese uitdrukking:
„Wat een gloria! Voor een Januarietje, een grote gloeiende kool in de stoof.
Ook in glorieus voelt men iets van gloren.
Vs. 191. Luid : geaksentueerd te lezen tegenover 't gefluisterde van zo -even.
Om op 'n manier als deze tegenstellingen te doen uitkomen, gebruikt St. z'n
kapietale letters. Zo ook in vs. 196 Luid Bevel te lezen met aksent op Luid
en Bevel beide.
de kring, in 't veld geslagen: de dubbele kreits van vs. 180.
Vs. 192. Tesaam: met s, zoals we het ook zéggen.
Vs. 193. Den krans: Lauwerkrans: vgl. vs. 246. 't Zinnebeeld van de
Overwinning in 't algemeen, gelijk de Olijf krans van de vrede (zie een Geldersch Lied en Welkom), de Palm van de roem (vgl. Bij het Graf van R.
Feith) en de eikenkrans (- kroon) als het simbool van de burgerlike verdienste.
Vs. 194. zoengave zie aant. bij vs. 59. Vgl. zoenoffer.
Vs. 195. Romes Kroon: zie aant. bij vs. 44-54. Tot de vredesvoorwaarden
":

behoort dus Willems kroning.
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Vs. 196. Als overwinnaar had W. te bevélen. En zijn waardigheid tegen
leger scheen te vorderen dat hij dit luide (leed. Maar hij wil het-overht
hart van 't volk winnen en daartoe is nodig allereerst, dat Otbert 'n gunstige
indruk ontvangt (vs. 196-198).
dat = opdat. De zin is zo te lezen:
Dus klonk het Luid Bevel, binnenstents vervangen door heusche minzaamheid, opdat geen wrok etc. 7'
Vs. 197. heusche minzaamheid: welgemeende, oprechte minzaamheid. Vgl.
Marco I vs. 80:
„Men laat het jegens hem bij heusche minzaamheid,"
Vgl. ook Graaf Floris IV door W. Bilderdijk koepl. 6:
„Een blos besteeg haar wangen,
Een lach haar heuschen mond."

en koepl. 26:
„Zijn treffend oog vereende,
In 't hemelschoon gelaat,
De heuschheid van een Ridder,
Het vuur van een Soldaat;
prangen = drukken. Vgl. De Twee Bultenaars vs. 378:

't Beslissend uur genaakt! en Otto voelt zich prangen,
Door vrees, dat Wolf misschien geen echte beetring ziet,
J. te Zutphen vs. 144:
„Hoe streng kastijdt hij zich, om vrij te zijn van 't prangen
Des zelfverwijts !"
Opdragt der Kerkgezangen vs. 16:
„Zij geve u rust na zwoegen, kalmte in leed;
En, prangt de Nood, een Vriend tot hulp gereed."
Vs. 199. Men etc...., terwijl reeds elk etc.... etc.: Het staatsgevolg wuift
en joelt hem na, terwijl de soldaten onmiddelik beginnen met de opruiming
van de stroomversperringen. Zij wisten dat het verdrag gesloten was, vgl.
vs. 191-192. Het leger begrijpt de bedoeling van Gr. W. goed: het is alsof
ze noch blijder zijn als de geredden-zelf. Natuurlik ging men niet zo overijld
te werk of Otbert kon eerst weer binnen de stad zijn voor het water zijn
gewone loop hernam. Anders zouden ze hem een slechte dienst bewezen
hebben. Vgl. terugsnellen vs. 200 en vs. 202-205.
Men joelt en wuift : op te vatten als men joelt hem wuivend na. Vgl. de
XVIIde eeuwse konstruksies als: Hij ligt en slaapt, hij staat en loert, waar
hij ligt te slapen, te loeren.
-nast:
Vs. 200. palen = grenzen. Komt bij St. nog al eens voor b. v. H. W.
Bedevaart vs. 93:
0
T. & L. viii.
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— — — Aan haar boorden
Ontzegt geboomte en struik zijn schutsel tegen 't Noorden,
Dat over paalloos vlak alhier zijn geesel zwiert,

De Noordsche goden en hun Bouwmeester:
„Heel de omkring siddert van den hoefslag, tot, verloren
In 'tpaalloos ruim, 't gedaver zweeg voor de ooren
Des armen Architekts, — — — — "
Vs. 201. Hier mogten Ivo's raad en Ivo's hulp niet falen!: Dit macht
niet, nû kwam 'ter op aan om Juta, en de stad van Juta, van 't water te
redden! Denk aan vs. 170-171.
falen = ontbreken, missen, komt veel voor bij St., ook wel feilen. Zie:
vs. 264 en Dichtregels:
„Geen effen heirbaan faalt, tot dienst van Weelde en Vlijt."

Jezus Hemelvaart:
„Laat dan een lied hem danken,
Wiens gunst den Redder zond;
Al flaauwen ook de klanken;
Al feilen hart en mond."

Thor als Visscher: „en — moog de kunst mij falen, J. C. J. van Speyk:
„Aan rappe manschap faalde 't niet.

Vs. 205. losgereten boeijen vgl. 161.
Vs. 206. bed en oever scheurt: Het bed wordt als het ware opnieuw uitgegraven door de rivier; men kon, toen er eenmaal 'n opening in de dam was,
niet voortgaan de versperring in de stroom op te ruimen; dat deed het water zelf.
ontwaardigd tuimlen doet: als verachtelike voorwerpen.
Vs. 206. 't naaste hoog vgl. vs. 141. We zièn het oprijzen.
Vs. 207. 't bloemgewas, dat etc. Welk kan dat geweest zijn?
Vs. 208. 't hellend watervlak vgl. vs. 202-204. Waarom hellend?
Vs. 209. kronklend: tengevolge van de draaikolken en stroomversnellingen,
waardoor de uitgestrooide bloemen niet bij elkaar bleven, zonder daarom geheel
van elkaar te raken. We denken hier aan de beweging van een slang.
spoeijen: de dialektiese vorm is hier tekenend, spoeden zou hier niet passen.
Vs. 210. vreugdetuigend: tuigen voor getuigen is zeer gewoon bij Dichters,
ook tuige voor getuige. Zie De Twee Bultenaars vs: 112:
„Geen boetmom hangt hij vbór; zijn kost en drank verstrekken
Daar tuigen van.
Marco III vs. 23:
„Te diep beschamend tuigt het leven
Van Marco tègen hem, — — — etc.

De Twee Bultenaars vs. 416:
Hij tuigt, niet handdruk en niet mond —
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Uit de allerdiepste diept' van zijnen hartegrond

Erkentlijkheid;
Emma van Oud-Haarlem vs. 96:
„Neen ! welkom, welkom zijn de tuigen,
Ter regter stond verzaamd, — — —
Jezus opstanding VII:
„Kent Magdaleen! — (voor allen uitgekoren,
Dat ZIJ van 't Wonder tuignis gaf!)
Vs. 211. daar, d. i. op de plaats, waar „het meir den stuwdam brak." Ze
zijn zo verlangend naar het ogenblik, waarop ze Aken zullen binnentrekken,
dat ze met ongeduld staan te kijken naar het afstromen.
Vs. 212. Het juiste ogenblik wordt door Willem gekozen om de schrandere
Fries te huldigen.
Vs. 213. gouden armoe: De Graaf is rijk aan goud, maar dit is waardeloos in vergelijking van de dienst, die Ivo hem bewees.
Vgl. Vergulde bedelaar.
Vs. 214. Geen rouwklacht paart zich etc. Daar verheugt W. zich in.
Vgl vs. 89-91 en vs. 262.
Vs• 215. Halssterrigheid voor Halsstarrigheid. Zie Het Woord tot Besluit.
Zo ook sparren voor versperren en kleppertanden voor klappertanden.
Zie Marco I vs. 123:
„Twee uren zwoegt hij voort, en de uitgang bleef verspard:
Arnhem Verrast koepl. 10.
„Het rilt, en hijgt, en kleppertandt;
Maar, onverkleumd van hart,
Bestookt het ras het ijzren schut,
Met ijzren boom verspard!"
Gerard van Mierop, koepi. 1:
„Ter regte Diemens golvend Meer;
Ter linke 't bruischend IJ;
Een blokhuis dat den scheidam spert
De Doodendans, koepl. 2:
„De Kerkhof roert zich; graf bij graf,
Wier diep zich openspert;
Odins Hela-Vaart, koepl. 1:
„En hij sperde den muil op,
En baste hem aan."
Halsstarrigheid zonder lidw. Andere voorb. van abstrakta gepersonifieerd
en clan als eigennaam zonder artiekel gebruikt:
Potgieters Liedekens van Bontekoe:
„Erinnering voerde in haar gebied etc.
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Zo noemt Potgieter het hofje: „Vervelings schemerziek verblijf."
Graaf W. beschouwt het verzet van Aken als 'n „rebellig wederstreven"
(vs. 62-63). Daarom onderstelt hij ook grote dankbaarheid bij de geredden.
Vs. 216. schrik voor nader nood: voor nood, die meer nabij was.
Vs. 217. Doch worde = Evenwel, toch worde. Doch als voegw. hijw.
is niet meer gebruikelik. Vgl. J. te Zutphen vs. 64:

„Doch had de Non, die in zijn Vesperbrood voorzag,
Van zijn Gelofte niets vernomen;"
Vroeger ook doen voor toen, bv.: Vondels Palamedes: Rey van Eubeërs:
„Doen zij weleer, Van heind en veer,
Geschenken tot hem broghten."

Vs. 217-223. Herinnering en nagedachtenis: de gronden van de dekorasie.
't Schenken van diè keten — denk aan z'n herkomst — is wel 'n duidelik
bewijs van 's Graven dankbaarheid.
Floris IV werd in 1235 op een steekspel te Corbië door de graaf van
Clermont uit jaloersheid vermoord. Zie Floris IV van W. Bilderdijk.
Vs. 225-226. Vgl. vs. 212.
Vs. 227. en daar hij ; zie aant. bij vs. 183.
Vs. 203. Thans Ivo's Ros niet meer, vgl. vs. 25-26 en aant. Denk ook
aan die keten op z'n borst. 't Blijkt, dat men binnen Aken reeds wist, wat
hij gedaan had. Vandaar dat aller ogen zich juist op Hem vestigden. Nu
was er 'n innige drang om hem te zien: vroeger was het slechts zijn ros en
zijn bekwaamheid als ruiter, die de opmerkzaamheid trokken. Hij was nu als
'n oud en beproefd vrind, die na een bange scheiding behouden terugkeerde.
Vs. 231. 't Paleis : van Karel de Grote. Op die wijze dáár binnen te
treden was strelend voor d'offeraar aan het Keizerlike graf.
Vs. 232. de verre stem ('n mooi epieteton) van 't volk, dat buiten stond.
We krijgen hierbij een indruk van grootsheid van het paleis. Het geluid
klonk als kwam het van verre. Ivo weet noch niet welke verrassing hem
bereid is!
Vs. 235. acht baar : een geliefkoosd woord in de XVIIlde eeuw — imponerend, ontzag, respekt inboezemend.
Vs. 235-239. Een Maagd, aan de spits van de keur der Burgerschaar!
Dat lijkt wat onmaagdeliks. Maar let eens op, hoe St. ons hiermee geheel
verzoent, zodat aan het liefelik beeld van Juta niets beschadigd wordt. Zij
wordt geleid door haar moeder en speelgenoten gaan naast haar. En toch
gloeit ze noch van schaamte, vgl. vs. 247-250. Die gedempte citergalm maakt
het geheel tot een schone prosessie.
moederlijk geleide: „moederlijk" hier in de dubbele betekenis, die de woorden op -lijk vooral bij de dichters vaak hebben, vgl. „aartsvaderlijke knieën"
en aant. bij vs. 184. Zo in Palamedes: „de moederlijke schim, o vaderlijke
stad." Wij spreken noch van „de stedelike inkomsten ", „het koninklik paleis ",
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„het hertogelik verblijf", „op goddelik bevel." Zie verder T. en L. 2(1 e
jaargang V pag. 298.
neven haar steeds waard: altoos waard: weinig minder schoon als Juta zijn
die speelgenoten, zodat ze door Juta's schoonheid niet verduisteren.
weiden: vroeger algemeen: voedsel zoeken. Vgl. zijn ogen de kost geven,
met de ogen verslinden.
Vs. 241. Ja Ivo! ja zij is 't! Ivo heeft de stoet zien binnenkomen,
maar hij kan niet geloven, dat die schone jonkvrouw aan de spits zijn Juta is.
Hij kijkt en kijkt: ja, ze moet het toch zijn. Maar begrijpen, hoe zij hièr
komt, kan hij niet. De aandoening is hem te machtig. Juta is zo schoon
dat St. haar vergelijkt bij de Engelen uit het Paradijs, wanneer ze onder
hemelse muziek op de aarde afdaalden bij het ondergaan der zon. Vgl. uit
Lucifer de Rey der Engelen.
Vs 243. met heilig' onschuldg lans: De dichters hebben zich van oudsher
deze afkorting gepermitteerd, die eigenlik ook de juiste spréékvorm is. Waarom
het in proza niet mag? Zeker omdat men gewoon geraakt is de spèlvorm als
het wezenlike te erkennen boven de taàlvorm.
Vs. 245. purpren sprei: purper is de vorstelike kleur. De kleur van de
sprei wordt zacht weerkaatst op het gelaat van Juta.
krans: betekende vroeger ook kroon, gelijk kroon wel voor krans gebruikt
werd. Hier blijkt het noch uit vs. 255. Vgl. H. W. B. vs. 7:
„Mits, onder 't voordak, zich haar uithangkroon
(Het teeken van nieuw brouwsel) frisch vertoon."

Vs. 246. parels: Zie over de w „Woord tot Besluit."
Vs. 248. Pand: de Lauwerkrans als teken en waarborg van de onderwerping. Daaraan verbindt zich de betekenis van „kostbaar voorwerp", „kost
„kleinood." Er mag niets onbetameliks mee gebeuren, het zou de-barheid",
Gr. in de mening kunnen brengen, dat het niet welgemeend was. B.v. Als
die krans op de grond gevallen was, zou het plechtige van de aanbieding te
loor gegaan zijn. Daarom ook: toebetrouwde, vgl. toevertrouwde. Vgl. Ps. 11:
Op God betrouw ik in mijn nooden; Ps. 31: Op U betrouw ik, Heer der heeren!
Toch nadert etc.: hoewel zij de blikken niet opslaat.
Vs. 251. Hoe stelt ge u voor, dat Juta door haar moeder geleid en
gesteund. werd?
Vs. 252. Is hieruit ook iets omtrent de klederdracht te leren? Juta heeft
wel 'n rijke haartooi.
Vs. 253. Noch is de Jonkvrouw niet tot W.'s troon genaderd. Maar het
is de Gr. niet mogelik langer te blijven zitten. In dit toneeltje komt de
jeugdige guldheid en zijn delen in Ivo's harteleed van de R. K. goed uit.
Ivo is zijn Ivo geworden. Vgl. vs. 260.
Vs. 255-257. Deze verzen zo te lezen:
„ — — en als, die ze aanbood, op hem zag,
En zag op Ivo! bekranst hij 't! daar, bij 't innig
zielsbewegen Haar hoofd zich weder neigt.
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daar — terwijl, maar aanschouweliker. Zie de aant. bij vs. 183.
bij : staat hier heel dicht bij door.

Het is de overwinningskrans van Graaf W., die hij hiermee aan Ivo schenkt,
maar zonder zich zelf te vernederen, aan Ivo's bruid. Aan haar als hoogste bruidsgave, de allerhoogste eer voor Ivo : de Vorstelike erkenning van zijn verdienste.
Vs. 262. En 't hart des Volks etc. Mooi gezegd. Vgl. vs. 293-295 en vs. 90-91.
Vs. 258-262. Hier vernemen we, wat er tussen Willem en de Steevoogd
gefluisterd was. (vs. 189).
Vs. 261. 't Feest der Trouw. Feest = Hoogtijd, plechtigheid, wijding.
Trouw: Huwelik. Ze krijgen elkaar nu als man en vrouw; vgl. „Draag als Bruid."
Vs. 264. en alles fluistert amen: Alle aanwezigen stemmen zacht hiermee
in en het is of ook de gehele omgeving 'n zacht: het- zij -zoo fluistert.
W. VAN DER HEIDE.

Steenenkamer.

ÜBER REMINISCENZENJäGERFII.
Die Reminiscenzenjäger vergessen nämlich über der halb kindischen, halb
hämischen Freude, solche Gleichstellungen von Noten gefunden zu haben,
den Charakter des Themas selbst, die Stelle, wo es steht, die Art seiner
Verarbeitung, endlich das Bild, die Qualität, die Physiognomie des ganzen
Werkes zu betrachten. Sie hören mit den Augen, nicht mit den Ohren.
Sie vergessen, dass dieselbe Folge von Tönen noch lange keine Reminiscenz
ist, dass da noch viele Momente dazu treten müssen, wie Tempo, Tonart,
Ausdruck, Stellung im Laufe des Ganzen, vor allem aber die erkennbar
gleiche, innerliche Veranlassung gerade zu dieser und keiner anderen Tonfolge, damit eine solche daraus werden kann, weil sich dann erst die Unfätigkeit des Componisten dokumentiert, selbst den richtigen Ausdruck zu
finden. Sie vergessen aber auch, dass andererseits durch die gesamte Stimmung einer Stelle und die Erinnerung an eine ähnliche das Gefühl der
Reminiscenz erzeugt werden kann, ohne dass im geringsten eine Gleichheit
der Noten zu entdecken ist. Diese Stimmungsreminiscenzen werden merk
viel weniger bemerkt, sind aber die eigentlich bedenklichen und-würdiges
lassen viel mehr auf bewusste oder unbewusste Anlehnung des Componisten
an einen anderen schliessen, als zufällige Gleichklänge. Solche kommen in
den grössten Meisterwerken von Bach bis Wagner überall und zahlreich vor;
sie sind stets unbeachtet geblieben und niemandem ist es eingefallen, etwa
ein Werk früher danach beurteilen zu wollen, zu einer Zeit nämlich, da es
noch keine `Leitmotive', `Leitfaden' und `Programmbücher' gab, da man noch
verstand aus dem Vollen zu hören und ein Werk als ganzes Produkt seines
Schöpfers zu betrachten, nicht als ein Gemengsel willkürlicher Einzelheiten,
zu einer Zeit, wo man — kurz gesagt — ein Werk wenigstens kennen lernen
musste, bevor man es beurteilte.
Neue Deutsche Rundschau vlei, Nov. 1897 p. 1101 ff.:

Die Symphonie nach Beethoven v. Felix Weingärtner (Berlin).
Zouden bovenstaande uitspraken ook op litteraire kunst van toepassing zijn?
R.

SCHRIFTEN ZUR LIMBURGISCHEN SPRACHE
UND LITTERATUR.

(Vervolg van blz. 109.)

Nach diesem versuch über eine moderne mundart haben wir die befriedigendere darstellung der laut- und fornienlehre eines mittelalterlichen denkmals
zu erwähnen in einer von der Koninkl. Vlaamsche Academie mit der goldenen
medaille gekrönten schrift von Leviticus. 1 ) Allerdings behandelt der
Verfasser eigentlich nicht die sprache von Veldekes gedicht, sondern von der
einzigen vollständigen handschrift desselben. Auch dieses buch bedeutet
keine selbständige förderung der sprachwissenschaft. Aber herr Levitikus
hat doch mehr von der sprachgeschichte und dem älteren Germ. gelernt, als
herr Simons und hat in engem anschluss an seine Vorgänger sein thema mit
nutzen behandelt und mit musterhafter klarheit dargestellt. Wenn er sich
dabei in einer recht behaglichen breite ergeht, so trägt das nur zur angenehmen
lectüre bei und macht das buch grade auch für die leser dieser zeitschrift
geeignet, denen ja naturgemäss nicht allen mit einer grösseren, bloss andeutenden kürze gedient wäre. Wer selbst meistens zu dieser kürze genötigt
ist, der wird nicht ohne einen gewissen neid die vorteile dieser elementaren
ausführlichkeit gewähren. Wenn beispielsweise in § 35 der vocalunterschied
zwischen toech „er zog" und douch „es taugt" behandelt wird: einerseits ó,
anderseits der diphthong ou, obwohl in beiden fällen germ. au zu grunde.
liegt, und anscheinend beidemal derselbe consonant folgt. Der verfasser
wundert sich über diese scheinbare verletzung der lautregel und führt dann
langsam den überraschten leser zur erkenntniss, dass trotzdem die schönste
gesetzmässigkeit waltet. Wenn so der leser wie zu einer eigenen neuen
entdeckung geführt wird, so prägt sich die sache natürlich angenehmer und
besser ein, als wenn man ihm einfach dotiert: toch, weil aus germ. tauh, und
au vor h zu ö wird, dagegen douch, weil aus germ. daug und au vor g
diphthong bleibt. Der referent freut sich natürlich auch, die spuren seiner
Mnl. gramm. so häufig anzutreffen, wenn sein name auch vor anderen
zurücktreten muss. Auf s. 26 f. bringt herr L. eine von mir selbst auf') De Klank- en Vormleer van het Mnl. Dialekt der St. Servatius- legende van
Heynryk van Véldeken door Felix Leviticus, Leeraar in de Hoogduitsche Taalen Letterkunde te Amsterdam. Gent, A. Siffer 1892. 168 ss. roy. 8°.
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gegebene ansicht wieder vor, dass nämlich das e in der substantivendung
-h-ede aus einem einfluss der abstracta auf -ida zu erklären sei, während
ich in meiner gramm. s. 19 den laut einfach aus der unbetontheit der
suffixsilbe -hede (aus - heide) erkläre. Daraus dass ich die frühere ansicht
unerwähnt lasse, ergiebt sich, dass ich sie aufgegeben habe. Wenn ich also
die einstimmung des herrn L. mit meiner früheren ansieht zurückweisen muss,
so kann ich natürlich die 2. these in der dissertation von I. H. Kern, die diese
meine ansicht für „niet aannemelijk" erklärt, nur billigen. Wundern muss ich
mich nur dass herr Kern, wenn es sich um meine ansichten über Mral, handelt,
meine gramm. nicht nachschlägt. 1
Eine untersuchung über die sprachformen der überlieferung des Servatius
muss notwendig auch auf gegensätze zwischen der sprache des v e r f a s s e r s
und des s c h r e i b e r s führen. Dieser bei den mittelalterlichen gepflogenheiten
stets vorhandene gegensatz wird in unsrem falle für die litterarhistorischen
fragen, die hinsichtlich Heinr. v. Veldeke und seiner werke in der schwebe sind,
von besonderer wichtigkeit. Der verfasser hat die frage wohl im auge behalten
und versäumt nicht hervor zu heben, wo sich ihm ein unterschied zwischen
beiden ergiebt (vgl. z. b. s. 46. 134. 136 f. 147 f.); auch andere grundsätzliche
)

') In einer anderen these u. ebenso auf s. 90 seines unten zu besprechenden
buches polemisiert Kern gegen meine Gramm. in bezug auf die endung -ere im
plural der neutra, wie bladere, kindere. K. meint, die endung -ere könne nicht
durch analogischen antritt des plural -e an die endung -er (= and. -ir)
entstandén sein, „vooral niet in onze Sermoenen, waar de n. a. pl. ntr. op -e
hoogst zeldzaam is", d. h. wo der plural in der regel nicht jare, worde, sondern
jaer, wort lautet. Da, wo von neutralen wörtern plurale auf -e genügend gebräuchlich sind, kann man natürlich den plural auf -ere durch analogischen antritt des
-e erklären, ebenso wie der pl. auf -eren ja sicher durch analogischen antritt
des -en entstanden ist. Da im Limb, neutrale plurale auf -e nicht genügend gebräuchlich gewesen zu sein scheinen, so ist es allerdings berechtigt die erklärung hier
anzuzweifeln. Diese richtige beobachtung Kerns bestätigt aber nur, dass ich mit
meiner auffassung auf dein richtigen wege war, obwohl der zwingende grund, wie
für's Limb. für's Mnl. nicht vorlag, nämlich ein thatsächlicher sprachzustand, in
dem die neutra in der regel nur flexiconslose plurale aufweisen. Kern hat zwar
meinen vordersatz gelesen, aber anscheinend nicht den nachsatz, wo auch als meine
ansicht steht, dass die altmnl. formen, wie kindre, hoenre nicht analogisch, sondern
lautlich zu erklären seien. Ich hatte dabei, wie aus dem zusammenhang hervorgeht, an die möglichkeit mittelvocalloser formen, wie hont, woraus hönr mit silbischem r, gedacht. Dass dass silbische r zu re werden kann, beweist mal. donre
aus dunr(o), auch das adv. minre, minder aus mini. Kern nimmt dagegen, auf
das Ags. gestützt, alte plurale wie hüniru, kindiru an. Ob die formen, wie er
meint, die lautgesetzlichen sind, bleibe hier dahingestellt; vom Ags. abgesehn sind
sie thatsächlich nirgends bezeugt. Aber jedesfalls waren auch im Altniederfränk.
plurale wie bladu, fate, wohl auch houbhidu vorhanden und könnten an den plur.
auf -ir ihr u abgegeben haben, wenn sie auch später selbst untergegangen sind.
Vielleicht ist darum Kerns construiertes höniru meinem construierten hönr zur
erklärung der thatsachen vorzuziehen.
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momente, wie den einfluss der nl. schriftsprache neben der eigentlichen limb.
mundart, hat er nicht übersehen. Aber ihni ist die zu untersuchende sprache
doch nicht in dem sinne wie Kern ein lebendiges object geworden, das wir
nicht nur kennen sondern auch verstehen wollen; er bleibt vielmehr oft bei
der einfachen feststellung der tatsachen stehn. Wir wollen die §§ 37-39
zur veranschaulichung des gesagten wählen. Der verfasser zeigt dass der
germ. 6, nl. oe entsprechende laut gewöhnlich in der schreibung oe voorhanden
ist, daneben aber auch als o und als ue. Da nun z. b. besoeken und geruekenti
miteinander reimen, so ist für beide schreibungen dieselbe aussprache anzunehmen. Diese kann aber nicht wohl oo gewesen sein, weil dann die schreibung
ue nicht begreiflich wäre, sondern die von hd. u, also ähnlich wie nnl. oe. Da er
nun aber nicht auch der schreibung o die aussprache von hd. u zuerkennen
mag, so nimmt er an, dass in enkele gevallen de oude Limb. o gebleven"
sei, und dass für reime wie roem: doem „dom" „het toch zeer goed aan te
nemen is, dat de ó klank noch in deze woorden bestond." Daraus lassen
sich auch, wie er meint, die drei reime vloet (— vloot von vlieten) : goet (goed)
doen: loen (loon) und doen: soen (zoon) erklären. Von diesen annahmen halte
ich nun die, es sei in einzelnen worten der alte 6-klang erhalten, während
im allgemeinen ein u-klang eingetreten sei, von vornherein für unmethodisch.
Es mästen wenigstens bestimmte gründe angegeben werden können, warum in
einzelnen fällen eine abweichende entwickelung stattgefunden habe. Ferner
wirkt auch hier offenbar die schon oben gerügte unberechtigte annahme, dass
jeder 6-laut für germ. ó noch dieses 6 selbst sei, während sehr wohl zwischen
beiden 6 eine u-stufe liegen kann und auch thatsächlich liegt. Nicht beachtet
ist ferner bei der ganzen erörterung die gleichfalls oben schon berührte thatsache
dass auslautendes 6 sich anders entwickelt als inlautendes; ähnliches ist für den
aus 6 entstandenen laut vor r anzunehmen; übersehn scheint ferner die thatsache, dass das wort „dom" im Deutschen und Ndl. früher in der that denselben
laut wie roem hatte. Was nun schliesslich die reline wie doen: ben angeht,
so wäre zunächst festzustellen, dass sie ohne zweifel nicht ganz rein sind. Denn
wären sie das, so würden sie sicherlich häufiger vorkommen. Ferner müste
— ihre ächtheit vorausgesetzt -- unbedingt die frage aufgeworfen werden:
lässt der dichter des Servatius bei im allgemeinen reinen reimen nur ausnahmsweise eine solche unreinheit zu ? Sind die reime in diesem falle als unreine
schlechtweg anzusehn, oder lassen sie sich mit rücksicht auf die aussprache
einer nachbarmundart, oder einer sonst vorbildlichen sprache, oder aber als
reime fürs auge erklären? Es liegt nicht in meiner absieht, hier eine bestimmte
meinung zu entwickeln, ich wollte nur zeigen, nach welcher richtung die
untersuchung zu vertiefen, nach welcher seite sie weiterzuführen sein würde.
Nicht für empfehlenswert halte ich auch eine fassung wie s. 36, wo wir
lesen „dat de Ogerm. letterverbinding êo uit aiv zich naar twee zijden ontwikkelde; zij werd of ee, bijv. snee, of ie, b v. siele." Das ist nur ein verlegen
und die berufung auf van Heltens Mnl. Spraakkunst, der die-heitsaudrck,
fassung entlehnt ist, nutzt auch nicht viel, denn auch dort finden wir keine
aufklärung. Thatsächlich ist die sache so dass jenes êo im betonten aus 1 a u t
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zu ê wurde, sonst zu eo und dann zu ie, wo nicht durch contraction eine andre
entwicklung bedingt wurde. Wenn man aber eine wirklich erklärende fassung
nicht zu geben vermag, so ist es anzuempfehlen klipp und klar zu sagen, dass
hier noch eine nicht gelöste schwierigkeit vorhanden ist. Anders ziehen sich solche
mehr verhüllenden als erklärenden fassungen jahre lang hin und verhindern
andere forscher gradezu, das richtige zu finden.
Man wird aus dem voranstehnden entnehmen dass ich manche aufstellungen
dieser schrift für der nachprüfung bedürftig erachte. Es ist z.b. mindestens
höchst unwahrscheinlich dass die schreibung ssch für sch als beweis für die
aussprache s anzusehn sei (s. 83). Das auch sonst ganz bekannte ssch steht
ganz auf einer stufe mit anderen graphischen verdoppelungen, wie if, ck, dt
u.s.w. Ni. verre geht keineswegs durch assimitation auf die form von deutsch
ferne zurück, sondern ist identisch mit got. fairra, und ferne aus demselben
stamm durch eine n-ableit. entstanden; s. die wörterbücher. Ein nom. sing.
m. und n. goede bei der starken adjectivdeelination (s. 97.) ist nicht gerecht
Das praeteritopraes. doug (s. 138) hat im infin. nicht ou, sondern-fertig.
germ u, daher limb. ó oder ó; auch in soelen („zullen" s. 140) ist oe nicht
als -u sondern als dessen umlaut aufzufassen, und was über die ursprüngliche
form von mogen, vorgebracht wird, stimmt nicht mehr mit den heute allgemein
geltenden annahmen. In § 85 ist es dem verfasser offenbar nicht gelungen,
zu einer klaren ansicht über das schicksal des auslautenden h zu gelangen.
Der unterschied von hoochtijt und hoovaart, von denen das erstere ch aufweist,
das letztere den consonanten verloren hat, lässt sich doch nicht so kurz abthun.
In hoovaart haben wir jedesfalls dia alte nominativform (mit unter einfluss
eines adverb. hó aus hoho ?), in hoochtijt eine erst später zusammengewachsene
form aus hooch-tijt oder warscheinlich hooch gettd(e). Der verfasser würde
besser daran gethan haben, von der auffassung dieser verhältnisse in meiner
Gramm. auszugehen. Auf die controverse die van Holten, Tijdschrift der Maatsch.
13,191 ff. dagegen erhoben hat, konnte ich, wie auch auf anderes, worin
er meine ansichten meint bekämpfen zu müssen, zu meinem grossen bedauern
aus mangel an zeit bis jetzt nicht zurück kommen. Ich möchte aber hier
wenigstens sagen, dass ich in dieser nicht unwichtigen frage allen grund zu
haben glaube, bei meiner ansieht in dens „Notgedrungene Beiträge zur Etymologie" s. 29 ausgesprochenen sinne zu verharren.
J. FRANCK.
(Fortsetzung folgt.)

BOEKAANKONDIGING.

Den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlijc, critisch uitgegeven en van
een Inleiding en Aanteekeningem voorzien, door K. H. DE RAAF.
(Dissertasie.) Groningen, Noordhoff, 1897.

Deze `Spiegel' waarin een ieder zien kan hoe hij 't moet aanleggen zalig te
worden, is 'n 15de eeuwse moraliteit, een van de oudste van die middeleeuwse
'drama's' waaraan abstracties als, ik durf bijna niet te zeggen: handelende,
personen optreden, en die, hoe vervelend 't soort voor vele moge zijn, toch
in de geschiedenis van 't toneel zulk 'n eigenaardige en belangrijke plaats
innemen. Behalve aan de weinige die de uiterst zeldzame oude drukken in
handen hadden kunnen krijgen, was 't stuk pas sedert de dagen van Schotel
aan de beoefenaars van onze literatuur-geschiedenis bekend en dan noch slechts
in uittreksel; tot dat ik in 1892 't meer toegankelik maakte toen ik deze
'Elckerlijc' niet 'n Engelse tekst uit dezelfde tijd uitgaf. In de `Introduction'
tot die uitgave had ik beweerd — en zo ik meende bewezen, voor zover zich
zo iets bewijzen laat — dat de Nederlandse tekst 't oorspronkelike werk was
van 'n zekere Pieter Dorland en dat de sedert lang bekende Engelse tekst
de vertaling was van 't Nederlandse stuk, dit laatste op 't voetspoor van Dr.
Kalff. Tegen deze bewering komt Dr. de Raaf op. Volgens hem is 't Eng.
stuk oorspronkelik en 't Nederlandse daarvan de vertaling.
Toen de heer de Raaf in Mei van het vorige jaar op deze dissertasie te
Groningen tot Dr. in de Nederlandse letteren promoveerde, had hij de vriendelikheid mij 'n exemplaar van zijn werkje toe te zenden. Het bereikte me
toen ik tot herstel van gezondheid in 't buitenland verkeerde en toen in verband
daar mee er voor mij van 'n ernstig onderzoek geen kwestie kon zijn. Ik deed
wat 'n ieder in zo'n geval zou doen : ik las 't door, en ik kreeg de indruk dat er
inderdaad zeer veel op mijn stelling af te dingen viel en dat Dr. de Raaf
wel's gelijk kon hebben. Onder die omstandigheden nam ik kort daarop gretig
't verzoek van Dr. Hettema aan om dit boekje — mettertijd — in Taal en
Letteren aan te kondigen. Want aangezien 't me geen Rechthaberei was
maar alleen om de waarheid te doen, zag ik in dit referaat slechts 'n welkome
gelegenheid om in „biechte, dat suver rivier" dat wat me als filologiese 'zonde'
moest toeschijnen aan alle die 't wilden weten toe te vertrouwen, en, na me
op die manier in 't „huijs der salicheden gepureerd" te hebben, Dr. de Raaf
over mijn schoon geweten heen dankbaar de hand te schudden. En nu de
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Red. al op 't omslag van de eerste aflevering van de nieuwe jaargang
(accipio omen: die is vergrijsd, natuurlik in dienst van de wetenschap!) heeft
laten drukken dat ik 't werk van de jonge dokter aankondigen zal, nu kan
ik niet meer terug, en moet ik de belofte gestand doen, gegeven in de waan
dat ik slechts te beamen zou hebben. Aylazen! ook hier was de waan kort
en zal die Reue wel lang zijn. Want toen ik nu onlangs tijd vond om de
zaak eens nader te bekijken zag ik al heel gauw dat Dr. de Raaf, bij alle
gegronde aanmerkingen op mijn werk even min als ik tot 'n resultaat komt
dat als 't laatste woord in deze zaak beschouwd kan worden.
Al had ik nu een oordeel als dit, — 't kan niet anders dan een Non Liquet
zijn — liever door een ander zien uitspreken, toch verheug ik me zeer — en
niet alleen om persoonlike redenen — over de verschijning van Dr. de Raaf's
werk. Want niet alleen heeft hij — onafhankelik van de twistvraag over de
priorieteit — hier zeer veel goeds tot de verklaring van de tekst bijgebracht,
maar de dissertasie geeft me ook 'n welkome gelegenheid 'n soort van epiloog
op mijn werk te leveren, waarvan de zwakke zijde me reeds lang duidelik
was geworden. Maar de diss. heeft 't me nog duideliker gemaakt: Enkele
mijner argumenten hebben inderdaad slechts kracht voor hem die wel graag
overtuigd wil worden. Laat ik nie nader verklaren.
Toen ik indertijd bij 't begin van 't onderzoek de twee argumenten van Dr.
Kalff (Tijdschr. IX p. 18 f.) vóór de priorieteit van het Nederlandse stuk
als niet steekhoudende meende te moeten verwerpen, (zie mijne uitgave p.
XXVIII) had ik alle redenen om h priori te vermoeden dat de door K.
opgestelde hypothese inét de plaatsen waarop hij steunde verworpen zou moeten
worden. 't Was dus niet zonder 'n soort van verrassing dat mijn onderzoek
me toch weer in die richting voor 't rezultaat dwong. En toen eenmaal mijn
rezultaat mij vast scheen te staan vond ik bij herhaalde lezing weer an d e r e
plaatsen — men zou ze bewijsplaatsen van de tweede rang kunnen noemen —
die op de manier waarop ik ze verklaarde uitgelegd konden worden, nu we
toch eenmaal 'wisten' dat werkelik't Nederlands 't origineel was. Dit is 't gevaar
van 't zoeken naar bewijsplaatsen en men ziet nu waar m'n metodiese fout
stak. Ik had onder 't herhaald overwerken over. 't hoofd gezien dat wat voor
mij subjektief zekerheid was geworden, noch niet voor andere vast stond, dus
noch niet als objektief zeker mocht beschouwd worden. Ik had di e soort
bewijsplaatsen niet als gelijkwaardig met de eerste moeten opgeven. Een
karakteristiek voorbeeld hiervan is mijn no. 6 (de Raaf, p.p. 6, 78.) Bij sollen
(balspel) had ik opgemerkt dat de reden waarom de Engelsman dit niet vertaalde wel eens kon zijn dat hij slit woord niet verstond. Slechts in verband
met 't bovenstaande zal men kunnen begrijpen hoe ik er überhaupt toe kon
komen dit de moeite van 't opnemen waard te keuren : Stond 't eenmaal vast
dat de Engelsman de vertaler was dan zouden we zo de weglating begrijpen.
Maar 't is niet te verwonderen dat Dr. de Raaf zich vergenoegt hierbij op te
merken „Dat dit argument kwalijk als zoodanig mag gelden, behoeft geen
betoog." Hij heeft volkomen gelijk!
Maar wat we nu reden hadden te verwachten is dat Dr. de Raaf die zich
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zo zacht aan mij had kunnen spiegelen, niet in dezelfde fout zou zijn vervallen
waaraan ik m'n volgens hein verkeerde rezultaten te danken had. De toon van
zijn overigens kwestieloos bescheiden 'gehalten' boekje is een van half ingehouden trieomf; in verband met wat ik hier vooraf liet gaan. hadden we zo
't recht te vermoeden dat de zaak nu hier ook afdoende beslist zou worden.
Bij de vergelijking van Everyman 557 vlg. en Sp. 508-509 merkt d. R. op
dat alleene waarvoor de Engelsman geen equivalent heeft, blijkbaar een stopwoord is, door den vertaler gebezigd ter wille van het rim." (d. R. p. 14).
Ja, als we eenmaal wisten >dat't Eng. 'torigineel was zou alleene zo verklaard
kunnen worden. Maar Dr. de Raaf wil ons toch niet doen geloven dat dit
de enige verklaring mogelik is ? Gebruikte 'n Nederlands oorspronkelik dichter
(s. in casu v.v.) soms nooit stopwoorden ? En alléén als 't antwoord hierop
negatief moest luiden, zou 't argument van Dr. de R. enige kracht hebben.
Dus, — daar staan we nu, und sind so klug als wie zuvor. Ik verheug er
mij op binnen niet al te lange tijd het probleem noch weer 's van meet aan
te zullen kunnen onderzoeken. Er zijn nu reeds zes jaar verlopen sedert ik
mijn werkje publieseerde en ik behoef dus nu niet meer bang te zijn dat ik
niet objektief de zaak tegenover zal staan. Een 'recensie' in T. en L. is niet
de geschikte plaats om dit onderzoek te geven en bovendien mogen we Dr.
de R. niet al te lang op 'n enkel woordje laten wachten. En daar 't sommige
lezers misschien zal interesseren (in de eerste plaats m'n heuse opponent) wil
ik hier al vast zo kort mogelik samenvatten hoe ik op dit ogenblik over
de zaak denk.
Ten eerste (le dertien door mij behandelde plaatsen.
Wat argumenten no. 2, 3, 4, 8, 9 en 12 betreft heeft Dr. de R. me noch
niet overtuigd dat ze verkeerd zijn.
No. 2. Zie Professor Kalff Mus. 1897 col. 178.
No. 3. Middelik zouden misschien de woorden me to lede desnoods als
om mij (tot bijstand) te begeleiden', op te vatten zijn, maar niet onmiddelik zo
als in de Nederlandse tekst. Men zie ook Kalff ut supra.
No. 4. De posiesie van iemand die zoals Dorlandus als schrijver, zonder
door 'n voorbeeld gebonden te zijn er op los schrijft is geheel anders dan die
van 'n vertaler die zulk 'n absurdideit in zijn geheel zou hebben ingelast
(Dr. de Raaf heeft mijn fout Gheselscap voor Elckerlyc, Introduction p. XXXI
niet bemerkt en drukt ook Gheselscap af. p. 6).
No. 8. Wat Dr. (le R. hiervan zegt is niet absoluut onmogelik maar ik
kan z'n enthusiasme voor zijn vertaling niet delen.
No. 9. Elek. r. 472 (Sp: 456) schijnt mij voor mijn opvatting te pleiten
en door Dr. de Raaf over 't hoofd gezien te zijn.
No. 12. Deze plaats staat of valt met klaar = gereed, of niet. Dat Prof.
Verdam deze regel in zijn Mnl. Wclb. = zuiver enz. aanhaalt, zag ik met
verwondering. Toen ik hem indertijd voor de publiekasie van mijn Elckerlijc
deze regel liet zien niet mijn opmerking daarover, tekende hij die aan als 'n
interessante bijdrage voor z'n w.d.b. — gereed aan. Hij moet dus sedert die
tijd van gevoelen veranderd zijn. Kan men 't mij kwalik nemen (lat ik voor-
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lopig niet aannemen kan dat de Verdam van nu gelijk heeft en de Verdam
van toen ongelijk?
Ik moet deze plaatsen dus voorlopig staande houden.
Na wat Professor Kalff (T. en L. 4. 116) over mijn no. 7 gezegd heeft, en
na wat deze (ib.) en Professor Moltzer (Speet. 92 P. 68 b.) over no. 5 te berde
gebracht hebben trek ik die terug. ') Ook no. 11 betekent niet veel. Nos. 1,
6, 10 en 13 behoren tot de door mij hierboven besproken kategorie der 'bewijsplaatsen van de tweede rang."
Professor Kalff's bewijsplaatsen (zie Taal en Letteren 4. 112 ff en zie Museum
1897 col. 180 waaruit schijnt te blijken dat hij er noch in petto heeft) bespreek
ik hier uit den aard der zaak niet.
Al zou ik nu hebben moeten toegeven dat geen een mijner argumenten steek
hield, dan zou 't pleit daarmee noch niet in de tegenovergestelde zin beslecht
zijn want, zoals de schrijver terecht opmerkt: „afwezigheid van bewijzen pro
geeft nog geen recht tot het volstrekt loochenen van het gestelde." En dan
geeft de heer de Raaf de door hens geeischte bewijzen contra.
Hier vooral kwam 'ter nu op aan de klippen te vermijden waarop ik volgens
Dr. de Raaf schipbreuk geleden had en al was 't maar één overtuigend bewijs
te leveren. Dr. de Raaf had toch uit mijn afschuwwekkend voorbeeld (ik tracht
me op zijn standpunt te stellen!) kunnen zien hoe gevaarlik 't is 't aan de
`aggregate weight' (Introduction p. XXX) der argumenten over te laten 'n
overtuiging te scheppen zonder 'n enkel voorbeeld te noemen waarover vriend
en vijand 't eens konden zijn.
In plaats van deze éne consummation devoutly to bewished vinden we
zeven plaatsen behandeld (omineus getal!) waarvan er géen éen iets werkelik
hew ij s t. Dr. de R. neemt natuurlik mutatis mutandis 't zelfde criterium aan
als ik dat vóor of (bij hem) tegen de originaliteit van 't Nederlands moest
pleiten, dat „the English text cannot be understood without the aid of the
Dutch one." Welnu ik moet verklaren dat ik met de beste wil van de wereld
en na een eerlik onderzoek in 't zevental door de Raaf uit de Ned. tekst
geciteerde plaatsen er geen éen vind die alleen met behulp van de Engelse
tekst te verklaren zou zijn.
1. Ten eerste zou ik willen vragen : begrijpt Dr. de Raaf niet dat al is
roeyken dan ook noch nergens anders in 't Mnl. gevonden met de betekenis
van crux, we hier door de samenhang noodzakelik er toe gedwongen worden
aan te nemen dat 't bier in die betekenis of altans in zulk 'n applikasie
gebruikt wordt? Juist zulk 'n plaats als deze is belangrijk omdat die doet zien
hoe na de betekenis crux bij die van pertica ligt.
Maar bovendien —, stellen we ons for the sake of argument op Dr. de R's
standpunt: —
Hoe kan Dr. de Raaf dit 'n bewijs noemen terwijl b. v. al dezelfde hypothese die hij voor 't Habebit crucem in manibus aanneemt, volkomen vol') Met de opmerking dat ik de substantie van deze noten aan iemand anders te
danken had die ik er toen volgens afspraak niet bij noemde.
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doende zou zijn om 't Eng. redde te verklaren, als vertaling van roey ken? Is er
enige reden om aan te nemen dat de Engelsman minder slim was dan Ischyrius?
2. Heeft Dr. de Raaf de zekerheid dat de Engelsman niet zeer handig
(van mijn standpunt: als vertaler) was? Alleen zo we dit zeker wisten, zou
Ev. 1. 178 als 'beter' tegenover Sp. 153 op 't laatste als vertaling wijzen. Ik
vermoed dat de R. bij de lezing van wat ik hier zeg lust heeft mij aan zijn
§ B op p. 20 te herinneren' waar enige passages aangehaald worden uit de
Ned. tekst die `mat, flauw' klinken tegenover de korresponderende regels uit
Everyman. Maar hij bedenke dat slit alles in dit verband maar waarde heeft
voor hein die 't per se onmogelik acht dat 'n vertaler (bewerker) beter werk
zou leveren dan zijn origineel. En aan zulk 'n gevaarlike stelling zal Dr.
de R. zich wel evenmin wagen als ik. Er is bovendien noch wel iets op z'n
redenering af te dingen ook. Zie Kalff, Museum '97 col. 179.
3. Aangezien smette volgens de R.'s eigen woorden (zie p. 10) kan worden
„gebezigd met het oog op (de) geestelijke reiniging" dus iets is wat in de ziel
grieft, wat de ziel ziek maakt (dysease) betekent dit bewijs niets (zie ook Kalff 1.1.).
4. Is 'gelden' werkelik onpassend (maar zie Kalff ib.) dan vragen we noch:
Waarom kan 'n oorspronkelik schrijver niet even goed 'n onpassend woord
gebruiken als rijmwoord als een vertaler ? 't Zou werkelik de eerste keer niet zijn!
5. Zie hiervoor p. 141.
6. Ik begrijp niet wat 't verschil tussen „een recht dat hem van Godswege
is verleend" en „iets dat niet hein maar alleen aan God toekomt" eventueel
zou moeten bewijzen. (Zie ook Kalff 1.1.).
7. Aangezien onze dokter (p. 4) zegt dat we de zaak leven goed' zouden
kunnen omkeren, moest hij deze overweging zeker niet vóór zijn stelling aanvoeren en tegen de mijne.
Dus blijft 't geding sub judice ! ' t Is wel vreemd dat 'n kwestie die zó
eenvoudig lijkt noch niet beslist is na al 't werk dat er door de H.H. Kalff,
de Raaf en mij aan besteed is. Het is toch niet te denken dat er geen enkel
punt in deze teksten zou zijn aan te wijzen waaruit zonneklaar blijkt welke
tekst 't origineel is. Zulk een plaats móet er zijn, 't komt er maar op aan,
dat 't toeval ons die doet vinden.
Ik heb al gezegd dat m. i. Dr. de Raaf een verdienstelik werk verricht
heeft door zijn heruitgave van deze tekst. Er bleef al te veel, na mijn werk,
te doen over en veel hiervan is door de jonge dokter verricht. Maar ik betreur
het dat hij even min als ik tijd gevonden heeft nader in te gaan op de door
mij aangewezen auteur van de Nederlandse tekst, Pieter Dorland. Wie weet
of 'n verder onderzoek in die richting niet biezonderhedeu aan 't licht had
gebracht van belang voor de geschiedenis der Ned. Letteren of misschien zelfs
voor de kwestie van de prioriteit in 't biezonder. Aangezien dit (hoe tijdrovend
ook; zie p. 25) meer op de weg ligt van Dr. de Raaf als Batavist dan van
mij, druk ik de wens uit dat hij in deze richting voortwerken zal. In elk
geval had hij niet 'n enkel woord zijn lezers moeten vertellen hoe hij zich nu
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Dorland's betrekking tot 't Nederlandse stuk voorstelt. Op p. 24 noemt hij
D. de schrijver van dit werk. Natuurlik bedoelt hij vertaler of bewerker. Ik
ben natuurlik de eerste om toe te geven dat Petri Diesthemii Homulue desnoods voor Isehyrius zou hebben kunnen betekenen: de door P. D. vertaalde
Elckerlije. " Letterkundige eigendom is geen 15deEeuws begrip. Bovendien
behoeven we niet aan te nemen dat Ischyrius 't geweten zou hebben als de
blekerlijc niet oorspronkelik was.
H. LoGEmAN.
Gent, 1 Februarie 1498.

DORRE RANCK.

In de eerste aflevering van den len Jaargang') zijn 'n paar hoogduitsche
liederen vermeld, waarin dezelfde trek voorkomt als in Vondel's
Door deze liefde treurt
De tortelduif, gescheurt
Van haer beminde tortel.
Zij jammert op de dorre rank
Van eenen boom, enz.
De volgende passage uit Wolfram von Eschenbachs Parzival had hierbij
ook aangevoerd kunnen worden. Als Gahmuret z'n vrouw Belakane verlaten
heeft, zegt de dichter van haar:
ir freude vant den dürren zwie,
als noch diu turteltübe tuot,
diu het ie denselben muot:
swenne ir an trQtscheft gebrast,
ir triwe kos den dürren ast. 2
Fred. Berens.
A'dam.
De echtelijke trouw van de tortelduif is spreekwoordelijk, ook de voor
dat zij na den (lood van haar gezel nooit meer op een groene tak-steling
gaat zitten en het water troebel maakt, alvorens het te drinken. Zie b. v.
Shakespeare's Winter's Tale V, 3: I, an old turtle, Will wing me to some
wither'd bough, and there My mate, that's never to be found again, Lament till I
am lost. — Een ander Mhd. voorbeeld is nog te vinden in Flore 1476. -B. S.
Gron.
)

') BIz. 661/2.
°) Uitgaaf Lachmann: Parz. 57, 10-14.

VERWAARLOOSDE WETENSCHAPPEN.

Er zijn in deze eeuw vele nieuwe wetenschappen ontstaan, van welke men
aan de Nederlandsche universiteiten niets merkt. En die nieuwe verwaarloosde wetenschappen zijn geene onbeteekenende vakjes zonder nut voor de
practijk of zonder waarde voor het wetenschappelijk denken. Integendeel,
zij behandelen juist die problemen, op welke de aandacht van de wetenschappelijke wereld nu voor een goed deel geconcentreerd is en van welker
oplossing door het gebruik van goede werkkrachten en het aanwenden van
juiste methoden voor de individuen zoowel als voor de maatschappij en de
beschaving zoo ontzaglijk veel te verwachten is. Het zijn wetenschappen,
die, hoewel officieel genegeerd, den grootsten invloed op het denken der
beschaafden hebben en meer populair zijn dan vele oudere
Eene der wetenschappen, die zich in de laatste jaren op de interessantste
wijze hebben ontwikkeld, is de Psychologie. Sedert zij het experiment en de
vergelijkende waarneming tot hare werktuigen heeft verkozen en niet langer
heil verwacht van de ongesteunde zelfwaarneming, met andere woorden :
sedert zij de gewone wetenschappelijke methoden toepast en niet langer
speculeert, is zij eene vruchtbare centrale wetenschap geworden, de grondslag
van alle sociale en geesteswetenschappen
De kunst, die onmiddelijk op de zielkunde gebaseerd is, is de Opvoedkunde.
Dat zij voor alle beschaafde ouders van belang, maar zeker van het grootste
belang is voor hen, die zich het opvoeden en opleiden tot levenstaak kiezen,
spreekt vanzelf. Dat de kennis en de tact, die deze even belangrijke als
moeilijke kunst eischt, niet vanzelf ontstaan, zelfs niet na jarenlange practijk,
weten de meesten, die ouders hebben gehad, en weet zeker ieder, die school
heeft gegaan. Dat expresse studie van de op dit gebied in zoo'n rijken
overvloed gemaakte ervaringen, opleiding door een volledig bevoegde, voor
kennismaking met de theoretische grondslagen dezer kunst ook-beridngo
op dit evenals op ieder practisch gebied den aangeboren tact en het bepaalde
talent wel niet kunnen vervangen, maar toch, waar die gering zijn, zeer vol
bruikbaarheid kunnen schenken en dat de beste natuurlijke gaven de-doen
ontwikkeling erdoor niet dan met scha kunnen missen — het tegendeel
hiervan kan wel worden beweerd, maar niet zoo licht worden bewezen
De beroepspaedagoog zal beter dan een ander belangstelling weten op te
wekken; naar de veel te geringe belangstelling onzer studenten te oordeelen,
is dat in hun middelbaren tijd wèl verzuimd; hij zal denkfouten, intellectsgebreken weten te genezen, waar de niet-paedagoog ze nauwelijks zal opmerken of ze alleen zal afkeuren; moreele fouten, karakterfouten zal hij
verbeteren, ten minste bestrijden kunnen, waar de andere er alleen onder
...

...

...
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gebukt zal gaan. ') Waarlijk, op gymnasium en hoogere burgerschool is voor
den paedagoog meer dan genoeg te doen. Alleen de paedagogische leeraar
kan de vertrouwde raadgever der beschaafdere ouders zijn. Ieder leeraar
moest grondig, zoo goed we het nu kunnen, tot paedagoog gevormd zijn.
De wetenschap van het Folklore, volkskunde, zooals vele Duitschers haar
noemen, bezit tegenwoordig eene kolossale litteratuur; er wordt met groote
toewijding en volledig wetenschappelijk in haar gewerkt in alle landen; zij
leert ons eigen volk kennen, zoover het niet de hoogere beschaving bezit, en
beschrijft en verklaart de tallooze resten van de vroegere in de latere cultuur
Zij wordt nergens gedoceerd. Het volksleven der Chinezen, Ara--stadiën.
bieren, Grieken, Romeinen, Hindoes wordt allergeleerdst toegelicht, maar het
Nederlandsche niet, dat van heel de levende beschaafde wereld niet. Het is
vreemd, maar waar. Niet moeilijk is het te verklaren, hoe dat zoo geworden
is, maar moet het daarom blijven? Verklaring is ook hier geene rechtvaardiging.
Een ander belangrijk deel der cultuurwetenschap, de Kunstgeschiedenis,
is als vak van studie overstelpend rijk en interessant en 't zou hoogst wenschelijk zijn, dat vele studenten ook van andere vakken de lessen erin
volgden, vooral zoo zij gegeven werden niet door een opperman der weten
een notitie - verzamelaar, maar door een waarlijk artistiek man, in dit-schap,
vak zeker de eenige, die ooit geheel competent kan worden. Het college zou
door zijn tweeledig doel: bevordering van vakstudies en belangrijke bijdrage
tot de algemeene beschaving der studenten, dubbel gerechtvaardigd wezen.
Kunstcollecties zijn er wel, b. v. te Leiden, maar zij blijven dood en vrij
nutteloos zonder dien hoogleeraar in de kunstgeschiedenis.
Waarlijk, voor de algemeene vorming onzer studenten wordt niet te veel
gedaan en toch is die hoogst gewichtig, des te meer, daar die studenten later
toch in hoofdzaak onze beschaafde kringen moeten vormen en die kringen
weer de kern van ons volk uitmaken. Is het dan niet veel moeite waar,].
hunne latere leden wat artistieker op te voeden ? Het resultaat zou ten bate
komen aan het heele land: die kern van een artistiek voelend publiek zou
de ontwikkeling der kunst en de verspreiding von goeden smaak bevorderen
en zoo weer het levensgenot vermeerderen. Maar nog eens: de docent zou
vooral niet alleen geleerde en ook niet alleen artist of kunstliefhebber moeten
zijn; de zeker zeldzame combinatie van béiden zou de voorwaarde van den
heden uitslag wezen.
Wij nemen deze citaten uit het belangrijke opstel van M. Steinmetz, in de
Tijdspiegel van Jan. 1898, blz. 1-29.
Wat wij citeren is voor onze studie van Taal en Letteren, en voor 't Onderwijs daarvan in ons land van groot belang.
'1 In Duitschland verschijnt er een apart tijdschrift: Die Kinderfehler, Zeitschrift
für paedagogische Pathologie und Therapie. Zie ook: „Zur paedagogischen Pathologie und Therapie" in het Paedagogisches Magazin van Friedrich Mann, 1896.

En verg. b. v. E. Laurent: „Le Médecin dans 1'éeole" in Archives d'Anthropologie
Criminelle, 1896, p. 641 seq.

KLEINE MEE-DELINGEN OVER BOEKWERKEN.

M. E. Barentz, Woordenboek der
Engelsche spreektaal. —

Amsterdam, S. L. van Looij.
Toen de eerste aflevering van dit werk
meer dan 3 jaar geleden verscheen, werd
dit aangekondigd in dit Tijdschrift (Ve
jaargang, aflevering II). 't Werk is nu
gekompleteerd in elf afleveringen.
Met een werk als dit kan men slechts
een betrekkelik rezultaat verkrijgen.
Ik las ergens dat toen aan Sheridan
getoond werd Dodd's Beauties of Shakespeare," hij zei: „dit is nu alles heel
mooi, maar waar zijn de andere elf
delen ?" Dezelfde vraag kan gedaan
worden ten opzichte van 't boek in
kwestie. Al werd het te uitgebreid
voor een handeksemplaar, een dozijn
boeken als 't nu verschenene zou noch
op lange na niet het gehele gesproken
engelb inhouden: eenvoudig omdat dit
in z'n gehelen omvang niet optegeven is.
Onze gewone woordeboekjes geven
maar het geschreven engels, en weinig
van het gesproken engels. Jammer genoeg, want klanken en geen lettertekens
zijn de gewichtigste taal - elementen.
In dit opzicht zou ik graag 't boek
van Barentz willen aanprijzen als een
bijdrage van het engels spreekdialekt,
of als een hulpmiddel voor praktiese
studie. 't Spijt me echter te moeten
zeggen, dat niettegenstaande de mooi
„Woordenboek der-klinedtva
engelsche spreektaal" dit boek inderdaad

weinig of niets levert voor onze kennis
van 't gesproken engels.') De opgenomen
woorden en uitdrukkingen zijn te vinden
in de „Slang Dictionnary," en andere
boeken, die 'k aanwees in 't V deel van
dit Tijdschrift; en wat nu Barentz gedaan heeft, is niet veel anders dan zoveel
woorden en uitdrukkingen hij vinden
kon, gerangschikt in alfabetiese volgorde,
en er achter te voegen de betekenis in
t hollands. Nu kan dit in z'n soort wel
een nuttig werk wezen; sommige uitdrukkingen zijn voor vreemdelingen moei lik te verstaan; en 't is dan natuurlik
makkelik een vertaling of uitleg bij de
hand te hebben.
Maar waar ik wel tegen opkom is zulk
een werk een Woordenboek van 't gesproken Engels te noemen.
Hier is een proefje van gesproken
engels:

„Naow stoa thet, mah led," 'e sez siz 'e,
I've got mah pin, en' I've got tehooI It
wasn't a orinje ez tipped mah 'et owver
mah eyes; it wuz yaw fingers. I've a
good mahnd ter box yer ears en' pench
yer nowz fer a tellin' of sitch abomernable
lahs." (= Now stow that, my lad," he
says, says he, I have got my pin and
I have got you It was not an orange
that tipped my hat over my eyes; it was
your fingers. I've a good mind to box
your ears and punch your nose for telling
such abominable lies.
Dit is het Cockney-dialect, dat B. beschrijft, en waarvan hij de regels aangeeft; maar noch zijn voorbeelden noch
zijn 'regels' zijn voldoende om een vreem")

') Heel anders, en veel - gevend is het boek van Stoffel, „Studies in English",
Zutfen 1874.

148

Kleine mee- delingen over boekwerken.

deling in staat te stellen zelfs een enkel
woord te verstaan.
Punch gaf laatst dit staaltje van gesproken engels:

Spring Bow-wows.
Why dock my stumps if it ain't 'Ero!
I should never have known you with that
ere muzzle on. (Both dogs are muzzled.)
Slaan we nu het Woordenboek op,
dan vinden we noch 'bow-wow', noch
„dock my stumps'.
Ook zulk een algemeen Americanisme
als Board of Health is niet opgenomen.
En vergeefs zoeken we naar eenige inlichtingen over de geschiedenis van Mrs.

Partington; of over macaroni parson,
macaroni soldier, macaroni doctor; beef
to the heels like a Mulligar heifer. Muff
is vermeld, maar niet milksop; The
earth and water play at level coil,

„level coil" ontbreekt ...... maar welk
nut heeft het om al wat ontbreekt optenoemen ? Een werk als dit, ik herhaal 't,
kan alleen samengesteld door een man
van rijpe studie en geleerde aanleg.
Elke schooljongen weet dat beschaafd
gesproken engels veel verschilt van zogenoemd plat- engels en dialectiese volkstaal. B. schijnt te menen dat 'plat'engels juist moet aangeleerd worden. Toch
weten wij dat de meesten die engels leren,
zich het algemeen engels van de beschaafde klassen willen eigen maken. Nu is
een van de grootste fouten in 't besproken
boek dat in 't geheel geen grens tussen
plat- engels en litterair- of beschaafd ge
engels getrokken is. 't Is natuur--sproken
lik moeilik met wetenschappelike juist
lijn te trekken tussen woorden-heid
die tot de geschreven taal behoren, en
die algemeen gesproken worden. Daarom
vinden wij tal van woorden, in de Slang')
Dictionary, en in de grote Oxford Dictionary, waaraan, onder toezicht van Dr.
Murray, geregeld en vlug doorgewerkt
wordt.
In al onze grote steden is er een be-

langrijk en kenmerkend verscheidenheid
tussen de taal van de hogere en de lagere
klassen; die 't meest gemarkeerd is in
Londen.
't Verschil tussen standaard-engels en
plat- engels strekt zich uit over de hele
engels-sprekende wereld; er komen vele
eigenaardige termen van 't Londense
engels niet alleen voor in de volkstaal
van Birmingham en Liverpool, maar zelfs
in die van America; hoewel, natuurlik,
elke stad daarnaast zijn eigen dialecttermen heeft.
Natuurlik zijn die dialectiese eigenaardigheden van verschillende aard; sommige ontstaan door de invloed van de
naburige volkstaal; andere zijn archaeismen, die vroeger deel uitmaakten van
de standaard taal, en andere daarentegen,
zijn voorlopers van taalwijzigingen die
mettertijd algemeen kunnen worden in
de omgangstaal van 't gehele volk. Vandaar ook de wenselikheid, ja noodzakelikheid dit 'plat'- of laag - engels te bestuderen, daar 't bewaart de vroegere
standaard-taal, en de richting wijst van
toekomstige taal.
Maar een woordeboek als dit, dat voor
inhoudt het 'plat', en voorop-namelik
stelt (al is 't zeer beknopt) de klanken
van het 'plat', mag niet betieteld worden
als een Woordeboek van 't gesproken
engels; maar hoogstens als een Woordeboek van plat-, en volksdialecties- engels.
Met zeer veel voorzichtigheid moet de
betrekkelike schoonheid en ethetiese
waarde geschat worden van de onderscheidene tongvallen van gesproken
engels. Eenheid en eenvormigheid bestaat
er natuurlik niet; 't is telkens wijzigbaar
door de lokale dialecten; in Londen in

't biezonder door het Cockney-dialect.
Een andere moeilikheid om een vaste
vorm van gesproken engels te geven is
dat het voortdurend verandert, van generatie tot generatie; en zelfs niet een
mond van hetzelfde-sprakignde

') Wat 'Slang' is, zie daarover T. & L., V, 120.
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geslacht, dat in de zelfde plaats onder
de zelfde sociale omstandigheden leeft.
Als we b.v. het engels nemen dat in
Londen gesproken wordt kunnen we wel
zes scherp-onderscheiden streek-spraken
onderscheiden: 1. het Belgrarian, of overbeschaafdst; 2. het dialekt van Marylelone; 3. Bloomsbury; 4. de City; 5.
East End; 6. de tekenachtige straat-taal
van Billingsgate en zijn omtrek. En daar
noch menige tongval, die de ver -nast
sociale lagen van de bevolking-schilend
onderscheiden. —
Een „Woordenboek van het gesproken
engels" zou inderdaad een monumenteel
werk zijn, en zulk een werk kan alleen
geschreven worden als we weten hoe het
engelse volk in werkelikheid spreekt: —
een wetenschap echter, die noch in z'n
kindse dagen verkeert, en die alleen kan
verkregen door zorgvuldig waartenemen
hoe de engelsen individueel spreken; de
enige betrouwbare gegevens in dezen
kunnen alleen verkregen door een geoefend
iemant, die zijn eigen beschaafde taal
afluistert.
In 1886 nu publiceerde Prof. Sweet
zijn Elementarbuch des gesprochenen
Englisch, welk boek een groot sukses
heeft gehad in West-Europa. In 1890
gaf dezelfde geleerde zijn Primer of
Spoken English. Deze boeken geven
een getrouwe schilderij — een fonetiese
fotografie — van beschaafd gesproken
engels, als verscheiden van plat- en volkstalig engels aan de ene kant, en van
kunstenaars- of schrijf-engels aan de
andere kant. Zij geven terug de taal
van de welopgevoede Londenaar, en uit
de omstreken van die stad. Hier is dus
het eigelike terrein van het normale
engels, zowel gesproken als geschreven.
Morsbach heeft duidelik bewezen in
zijn Ueber den Ursprung der neu-englischen Schriftsprache dat het distrikt
rondom Londen de geboorteplaats is van
't standaard-engels.
Niets levert een interessanter studie
als zorgvuldig natesporen de termen en
klanken van het noord, zuid, oost en
-
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west Cockney-dialect; en hoe meer we
ons inwerken in 't plat-engels, in Slang
en 'Cant', hoe meer we onze taalkennis
uitbreiden. Maar op onze scholen en
in onze collegies doen we goed de leerlingen dc uitspraak van Dr. Sweet te
leren; niet die echter voorkomt in de
klankleer van het hier besproken
woordeboek.
Zwolle. B. C. BRENNAN.
Spreken en zingen, in verband gebracht met de Nederlandsche taal,
door A. M. Eldar, 4e druk. --

TieI, D. Mijs.
't Wordt langzamerhand vervelend om
't noch eens te zeggen: taal is klank en
alle taalonderwijs moet dus van de klank
uitgaan. Grappenmakers hebben gelachen
met die nieuwe uitvinding, dat taal klank
is! Kom, dat wisten ze immers al lang!
Zeker, ze zullen 't wel al lang geweten
hebben, maar 't moet ze toch noch dage
aan 't oor geroepen worden, want-liks
ze onderwijzen de taal noch (of willen
ze noch onderwezen zien) uitgaande van
wat geschreven, liefst van wat in vroeger
tijd geschreven is.
Maar er zijn tekenen van een betere
toekomst. Er is gevochten, er is gescholden, er is gespot, en de spotters die,
och! met steentjes gooiden naar de voor
onbegrepen en dus gehate-vechtrsan'
nieuwe, ze hebben er reklame voor gemaakt en de aandacht van onverschilligen
gevestigd op het de taal is klank, dat
de grondslag van alle taalonderwijs worden moet, en ook zoveel mogelik van de
spelling.
Wie nu van 't goeie beginsel uitgaat,
zal meer dan tot nu toe gebeurt op het
spreken moeten letten, op het hoe van
't voortbrengen van de klanken. En dan
is het boekje van Eldar: Spreken en
zingen in verband met de Nederlandsche
taal voor menigeen (zoals men wel eens

zegt) bepaald onmisbaar. Het bestuderen
van dit werkje en het dó6rwerken van
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de daarin gegeven oefeningen kan elk verschijnsels eerder goed begrepen zijn.
onderwijzer aanbevolen worden: 't zal zijn Het zogenaamde streven naar welluidendnut hebben voor het nieuwe taalonderwijs, heid heeft veel minder invloed gehad
voor de lees- en spreekles. Daar zijn dan wel eens gedacht werd; veelal wijzigen
onderwijzers die beweerd hebben dat ze de spraakwerktuigen een woord, een
niet wisten wat ze moesten beginnen, letter, buiten toedoen van de spreker, d. i.
als ze niet meer van de, des, den, der zonder dat deze er zich van bewust is.
,Spreken en zingen bracht het al tot
en e (ee), o (oo) enz. hadden te onderwijzen. Voor die heren is dat boekje een een vierde (omgewerkte en veel vermeeruitkomst. Nadat ze Spreken en zingen derde) druk; ik hoop dat er spoedig een
voldoende bestudeerd hebben gaan ze in vijfde nodig zal zijn en dat de verdiende uren, door de vereenvoudiging uitge- stelijke schrijfster dan, om de waarde
spaard ') hun jongens en meisjes leren van haar boekje te verhogen, een taalspreken: óók in de leesles natuurlik, want geleerde van de jongere school zal willen
lezen moet spreken zijn. Z)
raadplegen bij het omwerken ervan. Zij
Veel te weinig wordt er tot nu toe bij zal daartoe misschien niet gemakkelik
het taalonderwijs op het spreken, dat is besluiten, want in een noot op blz. 66
op de wijze van klankvorming gelet. De staat, naar aanleiding van de (door haar
meesten van ons zijn in dit opzicht schul- afgekeurde) schrijfwijze lik voor lijk:
dig, maar voor een groot deel buiten „Het is waarlijk niet aan den eersten
onze schuld. In de Inleiding van Spreken den besten taalgeleerde, maar alleen aan
en zingen staat: „Het zou te wenschen iemand, begaafd met een fijn zangersoor,
zijn dat niet alleen op de lagere school, gegeven, die nuances in uitspraak eenigsmaar ook aan alle inrichtingen voor mid- zins te onderkennen." Iedere taalgeleerde
delbaar en hooger onderwijs op weten- zal, denk ik, toegeven dat het juist
schappelijke wijze de moeilijke kunst van waarnemen van nuances in de uitspraak
spreken werd onderwezen." En op blz. 46: niet gemakkelik is. Bij 't gebruikelik
„Wie door zijn beroep genoodzaakt zal spelling-sisteem hebben we ook aan klank
weinig en is men-warnemigbtkl
zijn in 't openbaar te spreken, moet
spreek- en zangstudiën opnemen onder er dus niet van jongsaf in geoefend;
zijne voorbereidende oefeningen. Hij moet veeleer is het rechte taalgehoor door het
zijn orgaan sterk maken, het opvoeden taalonderwijs bedorven. Maar men bevoor de zware taak, die er later van zal hoeft geen zanger te zijn om goed te
geëischt worden." Zo is het; maar de horen; er zijn wel taalgeleerden, die door
gelegenheid ontbrak, en ontbreekt noch oefening hun gehoor gescherpt hebben
bijna overal. En toch, wie onderwijs in voldoende mate om Eldar te helpen
geeft in laal moet eerst zelf goed kunnen waar zij, als deskundige in de zang, te
spreken, en weten hoe 't spreken in zijn kort schoot in het taalkundige deel van
werk gaat, kennis hebben van de spraak- haar boekje. Een paar aanhalingen om
mekaniek, als hij jongeren wil brengen te bewijzen dat zo'n onbevoegd verklaard
tot een zuivere uitspraak en goed artie- taalkundige de waarde van „Spreken en
kuleren. En als alle taalgeleerden van zingen door zijn medewerking zou kuneen vorig tijdvak zich altijd rekenschap nen verhogen.
hadden gegeven van de betekenis van die
Bi. 54. „Het onderscheid [tussen vospraakmekaniek, dan zouden sommige „kalen en konsonanten], ligt hoofdzakelijk
') Er wordt wel beweerd dat die besparing zo groot niet zal zijn; maar die dat
zeggen kennen of de vereenvoudiging, of het taalonderwijs niet van nabij.
') Dit is geen axioma: hoor maar eens zelfs op een onderwijzerseksamen, hoeveel
verschil er dikwels is tussen lezen en spreken.
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„niet zoozeer in hun karakter als wel in
„hun gebruik bij de spraak. De vocalen
„zijn de dragers van de klemtoon, de
„consonanten verbinden zich met de klin„kers en zijn aan hen ondergeschikt; ze
„worden zoo vlug mogelijk gevormd,
„terwijl de vocaal soms langeren tijd
„wordt aangehouden."
De meeste taalgeleerden zullen bij 't
bepalen van 't verschil tussen vokaal en
konsonant in de eerste plaats denken
aan 't gebruik van de stembanden in
beide gevallen. Zeker werken sommige
delen van het zogenaamde aanzetstuk
(mond- keel- en neusholte) mede bij 't
vormen van vokalen, en de stembanden
bij het uitbrengen van enkele konsonanten; maar de vokalen worden in hoofdzaak met de stembanden gevormd.
Wat op blz. 54 staat klopt ook niet

presies met blz. 99 reg. 6 en vlgg.
Blz. 54; reg. 5 v. o. „In enkele ge „vallen treden de consonanten als vocalen
„op: zegt men in 'n dag dan is 'n als
„vocaal gebruikt, terwijl hij in 't woord
„in consonant is." Die n is geen vokaal,
maar wordt door een onduidelike, heel
kort aangehouden vokaal voorafgegaan.
Zie daarover ook Donders, Physiologie
der Spraakklanken, blz. 18.
Blz. 64, reg. 16: „Er is een fijn
„verschil tussehen de e in kiezen en
„die in kozen, die donkerder klinkt.
„Deze klinker is juist door zijn kleur ,, loosheid zeer moeilijk weer te geven;
') .. .

„meestal wordt hij te donker gekleurd:

„rozen klinkt dan als rozón ') of rozèn. ')
„Aan 't eind van een lettergreep komt
„hij ook zelden tot zijn recht; gewoonlijk
„mist men er de è klank geheel in."
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in een van deze gevallen de è -klank te
eisen, vooral op 't eind van een lettergreep. Dat teken e is immers maar een
schrijfwijze voor een onduidelike vokaal;
al staat die in een gesloten lettergreep,
hij mag niet verward met de e in bed.
Hadden we een meer foneties letterschrift,
dan was er een afzonderlik teken voor
deze e. ')
Blz. 66 (noot) : „Dat de pogingen, in
„den laatsten tijd aangewend om de
„schrijftaal in overeenstemming te bren„gen met de spreektaal, eerst dan kans
„van slagen zullen hebben, wanneer ze
„uitgaan van personen, wier oeren in
„staat zijn, de spreektaal te vatten en
„weer te geven, blijkt wel uit de jammer„lijke vergissingen van vele zoogenaamde
„hervormers. Er zijn er die meenen de
„nauwkeurigheid nabij te komen, door
„het achtervoegsel lijk als lik te schrijven.
„Ik denk dat geen enkel zanger het slot
„van vroolijk (aangenomen dat daar een
„lange toon op geschreven staat) zal
„zingen op de vocaal uit blik, maar eerder
„op die uit druk."
Hebben we hier nu 6ók met een „jammerlijke vergissing" te doen, of heeft
de schrijfster, als zo velen maar geoordeeld zonder te kennen ? De „zoogenaamde hervormers" (de schrijfster schijnt
te menen, dat ieder op eigen gelegenheid
aan 't hervormen is) hebben nooit beweerd
dat de uitgang lik rijmt op blik. ) Waarom ze lik schrijven kan nageslagen in
de Handleiding blz. 19, voorstel IV.
De vereenvoudigde spelling is noch geen
fonetiese.

Blz. 68. „Men moet goed begrijpen dat

') De stembanden zijn n.l. bij 't uitspreken van de e noch niet geheel uit de
stand, voor de ze (o) vereist.
') als in bok. ') als in bed.
) De schrijfster denkt hier, evenals op veel andere plaatsen, te veel aan het
zingen en niet aan 't spreken. Bij 't zingen kan men voor de welluidendheid een
lang aangehouden klinker die bij 't spreken zogenaamd toonloos is, wat wijzigen.
De spreker moet zich niet naar de zang maar naar 't beschaafd spraakgebruik richten.
') Al vinden we in Mei van Gorter rijmen als ik en liefelijk; minnelijk en
schrik, enz.
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„de vocalen die in een tweeklank gehoord
„worden, geheel andere zijn dan die welke
„men geschreven ziet. ." enz. tot blz. 69.
Dit is niet heel juist uitgedrukt. De
tekens voor de tweeklanken zijn kon
(vgl. oe = duits u); de twee--vensjol,
klanken zelf zijn eigenlik hele reeksen
van klanken die meer of minder geleide lik in elkaar lopen en waarvoor men
meest begin- en eindklank zo ongeveer
heeft trachten uit te drukken in een teken.
Blz. 70, reg. 11. „Bijna in ieder land
„wordt de moedertaal min of meer en„zuiver gesproken."
Er is dus eigenlik geen enkel land
met een zuivere moedertaal? Als in een
land de moedertaal onzuiver gesproken
wordt — door allen dus — dan is toch
dat onzuivere de moedertaal? En hoe
hebben we dan het recht van onzuiverheid te spreken ? Aan welke abstraksie
moet die zuiverheid dan getoetst worden? — De schrijfster heeft hier niet
gezegd wat zij bedoelde.
Blz. 40, reg. 10 v. o.: „In sommige
„provinciën (N. Brabant en Gelderland)
„is de A zeer verwant met de Oà. Dat
„is even verkeerd...."
Neen, dat is niet verkeerd; 't is eenvoudig zo. Dialektiese verschillen hebben
evengoed recht van bestaan als bijv. verschillen in de kleur van haar en ogen.
Zeer verkeerd is 't, het feit op deze
manier te vermelden.
Blz. 82. Over de uitspraak dier klin„kers [nl. voor de verschillende o's] vindt
„men uitvoerig in het Woordenb. d. Nedl.
„Taal blz. 1-14. Ook dit echter is m. i.
„geen juiste maatstaf wat betreft de
„waarde der klanken. Hier moet niet
„alleen de afleiding der woorden beslissen,
„maar ook het oor, dat aan sommige
„taalgeleerden wel eens ontbreekt."
Geen taalgeleerde van de latere tijd
zal ontkennen, dat aan afleidingsteorieën
vroeger dikwels te veel waarde gehecht,
en de levende taal, de hoorbare klank,
te weinig geraadpleegd werd. Maar even
zeker is het, dat de uitspraak veelal, zo
niet in de meeste gevallen, verband houdt

met de afleiding. Ook hier had overleg
met een „taalgeleerde" niet geschaad.
Blz. 86 noot „De ee die aan een r
voorafgaat wordt uitgesproken als 1 (zie
tabel, pag. 55)." Niet geheel waar (is
Gron. ! ); ook staat op pag. 55 geen tabel.
Blz. 92. „de toonlooze klinkers moeten
„den natuurklank hebben."
Deze opmerking is, evenals de oefening
waarbij hij behoort, uitstekend; als we
maar niet te voren, (blz. 66) iets gelezen
hadden omtrent de gelijkluidendheid van
zogenaamde toonloze vokalen, „vaste re„gels te geven voor het al of niet geheel
„toonloos zijn van de verschillende achter,, voegsels" moge dan al „de grenzen van
„dit werkje overschrijden" (zie blz. 66
en 67), — in de oefening op blz. 92
hadden de niet geheel toonlooze vokalen
wel door 't lettertiepe onderscheiden mogen worden, om te voorkomen, dat iemand
noch aan bovenbedoelde gelijkluidendheid
zou denken.
Blz. 99. „Gaat men nauwkeurig de
„uitspraak der verschillende consonanten
„na, dan ziet men.... 2° dat niet alle
„consonanten, die met hetzelfde letter„teeken geschreven worden gelijk worden
„uitgesproken."
Dit is wel beschouwd niet heel goed
te begrijpen. Konsonanten die niet gelijk
uitgesproken worden, zijn niet dezelfde
konsonanten. Bedoeld is waarschijnlik dat
men één letterteken gebruikt om verschillende konsonanten aanteduiden.
Blz. 100 en 101. Hier zijn ook wel
enkele kleinigheden te verbeteren. 't Is
bijvoorbeeld onjuist, dat de t in Etna
en de p in hopman ontstaan door het
plotseling afsluiten van 't mondkanaal,
de p in pen door het ontsluiten, de p in
appel door het sluiten en ontsluiten. In al
die gevallen is ontsluiten nodig, anders
komt er geen klank. De p in pen en in
appel is presies dezelfde ; alleen is bij 't
uitspreken van 't laatste woord de mond
geopend voor de voorafgaande onvolkomen
a en moet hij dus eerst gesloten worden.
„Halfvocalen" schijnt hier (reg. 7 v. o.)
van gelijke betekenis geacht als liquidae.
.
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Blz. 109. „Staat fin een woord, waarin
„ f afwisselt met v vóór een klinker, dan
„wordt zij verzacht: diefegge = dievegge."
Dit is vrijwel onverstaanbaar. De afleiding
kunnen we buiten bespreking laten; maar
in dievegge wordt de f niet gehoord of ge-

't letterteken in de war gebracht zijn.
Blz. 163. „Zijn sch tusschen- of sluit „letters, zoals in mensch, tusschen,
„grootsch, dan verliest het letterteeken
„ch zijn „klank."
't Is onjuist gezegd dat het letterteken

schreven; hij kan dus niet verzacht worden.
Blz. 112. „De uitspraak der n wordt
in onze taal zeer veronachtzaamd enz."
Dit zijn geen kwesties van uitspraak
maar ze raken de taal zelf en kunnen
dus niet maar zo even in ruim 12 regels
afgehandeld worden.
Blz. 136. „Staat s in een werkwoord,
„waarin ze met r afwisselt, aan 't eind
„van eene lettergreep, dan wordt ze, als
„ze gevolgd wordt door een klinker, als z
„uitgesproken; men zegt: weer op uw
„hoede, maar pas op."
Of hier z of s gehoordt wordt hangt
alleen van de meerdere of mindere nadruk en van de pauze tussen werkwoord
en partiekel af. Pasop b.v. kan niet snèl
uitgesproken worden zonder dat er een
z gehoord wordt; daarentegen kan de
schrijfwijze passop nooit de beschaafde
uitspraak weergeven.')
Blz. 120. „Eigenlijk behoort — zooals
„Prof. Land opmerkt — deze consonant
„[n.l. sj = Ira. eh] in onze taal niet thuis.
„'t Bewijs voor die bewering is het feit,
„dat, wie niet van jongs af geoefend is
„in 't spreken van vreemde talen, met
„dien klank veel moeite zal hebben."
Het hier genoemde bewijs bevat een
absolute onwaarheid, wat hier wel geen
bewijs zal behoeven. Iedereen kent wel
nederlanders die in 't geheel geen vreemde
talen verstaan, ze dus noch minder spreken en die met aj geen moeite hebben.
Wel komt het voor dat kinderen en
minder ontwikkelden, die het „j geruis
bij 't spreken goed laten horen, bij 't
lezen s en j scheiden, omdat ze door

hier zijn klank verliest. Een teken heeft
geen klank; 't kan alleen een klank voorste len en hier stelt het er géén voor.
Hoe dwaas het daarom is, die ch te
schrijven ziet de schrijfster ook in, want
met genoegen lees ik hier: „Zeer wen„schelijk zou 't zijn als de schrijfwijze
„zich spoedig mocht richten naar de be,, schaafde uitspraak."
En bij dit bewijs van instemming eindig
ik mijn opmerkingen over het een en
ander dat ik bij het doorlezen van Spreken
en zingen aantekende. Niet al mijn aantekeningen gaf ik, maar genoeg om te
doen zien dat het werkje er alleen bij
winnen kan als bij een herdruk eens een
taalgeleerde, liefst een aan wie het oor
niet ontbreekt, geraadpleegd werd.
En niettegenstaande de onjuistheden,
waarop hier niet uit vitlust, maar uit
werkelike belangstelling gewezen werd,
verdient Spreken en zingen ten volle de
aanbeveling waarmee ik begon. Ik heb
er veel uit geleerd en hoop er noch veel
nut van te hebben. En menigeen, die
meent er buiten te kunnen, zal hetzelfcie
zeggen als hij de proef genomen, — en
vooral de oefeningen niet maar eenvoudig
overgeslagen heeft.

De volgende drukfouten merkte ik op:
lees studiën.
Blz. 46 reg. 11 v b. studieën
7 v. o. dan» den.
Blz. 50 a
4 v. b. verteringen » vertering,
Blz. 52 »
» laag.
5 v. b. lang
Blz. 61 n
» die.
BIz. 66 noot, reg. 4 v, o. dien
Blz. 69 reg. 6 v. b. ondergang » overgang.
Blz. 70 v 10 v. o. provincieën » provinciën.
» in kok.
2 v. o. kok
Blz. 84 D
H.

J. L. C. A. MEIJER.

') Dit is niet waar ook; bij wat raaz -je, en dergelijke hoort men in Holland
ook de z. En bij wees vaak de s, en geen z. (Natuurlik zijn geen Friezen afgeluisterd.)
Juffr. E. gaat teveel op zich-zelf en haar omgeving af, en requireert wat ze daar
hoort, of meent te horen, als 't algemeen geldende; waarbij ze zich noch sterk laat
influënceren door de geschreven taal. B. H.
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Van ouden Datum, door L. van Ankum. — Almelo. W. Hilarius Wzn.
„Uitspanningsboek voor jong en oud;
keur van vertellingen, sprookjes, fabels,
anecdoten, gedichtjes, spelletjes, raadsels
bijeenverzameld door enz." Zo'n onder
speaks volumes. Welke ouderen zich-tiel
met dit boek moeten „uit - spannen, heb
ik niet begrepen. Die zullen de verhaaltjes af als kinderachtig negéren, bf weten
waar ze ze kernachtiger verteld kunnen
vinden. Misschien kunnen onderwijzers
die om een verhaaltje voor de kinderen
verlegen zijn, er iets bruikbaars uithalen.
Als ze het dan maar anders vertellen.
Zoals de verhaaltjes hier zijn geschreven
is alle frisheid er af. Ook geen kinder„

lektuur. D.

Voor geschiedenis - beoefenaars is het
natuurlik iets anders. Zij zullen onder al
die merkwaardigheden feiten vinden, die
een beschavingstoestand hier en daar een
helder kleurtje geven, of waarmee zij hun
geschiedverhaal kunnen opwerken.
Wat voor dit tijdschrift van belang zou
zijn : litteraire antiquiteiten vindt men in
de beide genoemde almanakken niet. Uit
de Groningse verdient hier echter vermelding een levenschets door A. A. Ganderheijden gegeven van H. Molenra, de
in Maart '97 overleden schrijver van het
„Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw.” De laatste zeer
vermeerderde bewerking, in handschrift
voltooid, is nog in handen der famielie,
doch zou volgens den heer Ganderheijden
door haar denkelik aan de boekerij der
Maatschappij der Nederl. Letterkunde te
Leiden worden afgestaan. Uit de Friese
almanak noemen wij noch „In Skoalleexamen uit de 18e ieu. door W. Faber,
„

Groningsche Volksalmanak 1898. —
Groningen, Erven B. van der
Kamp.

Modernité's, Pol de Mont. -- AlFriesche Volksalmanak 1898. —
Leeuwarden, Meijer & Schaafoma.
't Gaat met de provinsieale almanakken
als met een salonlamp. Die koopt men om
de mooiigheid en niet om de lamp. En
het bovenstaande tweetal koopt men niet
om de 13 en 9 bladzijden almanak, maar
om de 243 en 187 bladzijden mengelwerk.
De op-schik is er met de jaren minder
op geworden. Het litteraire is al lang
door 't historiese weggedrukt en de almanakken die nog zijn blijven doorleven
uit den tijd dat iedere provinsie z'n almanak had, zijn trommeltjes met kleingoed uit de lokale geschiedenis geworden.
Belangrijke artiekelen, die bijv. de Overijsselse beroemd maakten, vinden nu hun
weg naar de maandschriften.
Buiten de provinsie zullen slechts en-

kele opstellen belangstelling vinden.

melo, W. Hilarius Wzn.

Een pendant voor de Frans schrijvende
Belgiese dichters van wat Pol de Mont
in „Sedert Potgieters dood" voor de
Nederlandse dichters heeft gedaan. Deze
gedichten zijn uit de periode ]880-1898.
Bekend zijn in ons land slechts enkele
van de 17 dichters waarvan verzen zijn
opgenomen, Maurice Maeterlinck is er
een van, en verzen van hem zullen ook
noch wel voor de meeste Nederlanders
vreemd zijn. Dat feit alleen al zal wel
liefhebbers van de modernité bewegen
om zich deze bundel aan te schaffen.
D.

Kleine mee - delingen over boekwerken.
Voorjaarssíormen, een verhaal voor
Jonge Dames door Marie Honig. —

Almelo, W. Hillarius Wzn.
Dat „voor jonge dames" is zeker gebruikt om de toekomstige lezeressen in
't gevlei te komen, want naar het verhaal
te oordelen wordt er mee bedoelt die
men gewoonlik noemt „meisjes ".
De voorjaarsstormen zijn de lotgevallen
van twee zusjes, die als meisjes wees
worden, en waarvan de een braaf en de
andere ijdel is. 't Verhaal is erg zoet,
al is het ook nog geen vervrouwelikte
„Brave Frederik en slechte Diederik."
De ijdele legt het natuurlik af, maar
bekeert zich en wordt ook braaf tegen
de tijd dat ze een jonge dame is. 't Is
van hetzelfde slappe deeg waarvan de
meeste van onze meisjesboeken worden
gemaakt. D.
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Plots kreeg 't een schok van schrik,
toen met een harden boenk en korten
knip van 't droge slot de deur dichtsloeg
van verre, met doffe dreuning door de
lange gang.
't Kindje wist, dat toen 't zwakke schuddende Grootje buiten was
...

.

Toen bonkte 't lenig lijfje plots in
zwaren smak op harde bank en viel met
ellebogenstoot op houten tafel.... toen
kromp een wild getril door 't strak gespannen vel... en sloeg 't wreed doormarteld lichaam uit: de lang begraven,
warme smart, in snerpend diep geril, in
scherfscherp geschok en wilde siddering."
De stukjes in verzen „Maneschijn" en
„Verlangen" zijn mooi van klank, maar
zijn heterogene delen in deze verzameling.
Vooral „Verlangen geeft heel iets anders;
het realisme heeft daarin een ander
karakter dan in de prozaschetsjes.
„

D.
Kinderen, door F. Roosdorp. —
Amsterdam, S. L. van Looy.
Een gauw doorgelezen bundel kleine
schetsjes van kinderen in hun gewone
doen, beschreven tot in de kleinste handelingen, treffend juist van waarneming,
en trillend van leven. Ze worden van
de eerste naar de laatste steeds mooier.
Het begint met schetsjes naar de natuur,
zoals een schilder studies maakt. Later
zoals in „Kennismaking" is de inhoud
meer ontwikkeld, maar het blijft even
zorgvuldig bewerkt van beschrijving. Zou
dit leiden tot een groter verhaal van
kinderleven?
De beschrijvende delen geven hier en
daar mooi proza - ritme. Zo bijv. in
„Afscheid," een grootmoeder die haar
kleinkind in een weeshuis heeft gebracht;
hier volgt het slot:
„'t Kind dat bleef alléén in vreemde
vreezing, in 't bleekdoorlicht, 't hoekig
hol vertrek.
't Kind dat stond te hooren naar de
stilte en 't zwak beweeg van Grootje in

de gang.

Dames en heeren uit de vorige eeuw,

door Mr. G. H. Betz, twee delen. —
Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Elsevier.
De heer Betz heeft willen vertellen
hoe en waarover in de beschaafde kringen
der 18e eeuw gepraat werd, en wat daarin
al zo omging. En wat hij daarover ver
heeft bij niet als de stukken-zameldh,
van een legkaart willen sorteren en passen
en meten tot een verhandeling. Hij wou
er een geurtje aan geven en heeft toen
wat eenvoudige verhaaltjes bedacht, en
de personen die hij daardoor kreeg, behangen met de 18e eeuwse eigenschappen, die hij in zijn aantekeningen vond.
Iets moois heeft hij daardoor niet geschreven. Hij moet zijn mannequins soms
zonderling draaien en buigen om een
plaatsje te vinden waar hij een of ander
fraais kan ophangen, dat hij in zijn
aantekenboekje vond staan; bedekt ze
op andere ogenblikken helemaal onder de
aantekeningen, en de archiefstukken- en
oudeboekenlucht die daar nog aan zit,
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verdrijft alle geur welke de verhaaltjes
eraan moesten geven. De tiepen uit het
twede deel zijn nog het beste.
Geen litterair mooi dus, maar toch
wel ter lezing aan te raden om de ver-

zameling feiten en biezonderheden over
de beschavingstoestanden in de 18e eeuw.
Dat is wel niet onze mooiste eeuw, maar
onze saaierigste en pruikerigste voor
hebben zeker evenveel en mis -ouders
meer meegewerkt aan de-schienog
wording van wat nu is, als de grotere.
Maar ze blijft vervelend, en wie met
pek omgaat wordt ermee besmet. Voor
navolging deugt die eeuw niet, en het
is een zonderlinge inval van de heer
Betz geweest, om twee van zijn verhaaltjes in de zeurige stijl met de aaneen gelapte zinnen der 18ae eeuwers te schrijven. Ze zijn er bijna onleesbaar door

geworden.
De schrijver heeft bijna alleen Oranjeklanten besproken. Vindt hij de Patriotten geen beschrijving waard? Of hebben
ze het met hun beginselen voorgoed bij
hem verbruid ? D.
Dr. G. J. Boekenoogen, De Zaansche
Volkstaal.

In de Spectator door prof. Gallée, in
't Museum door prof. Verdam, in Elzevier
door F. Lapidoth zeer geprezen.
Wij komen er op terug.
Hier alleen, om een andere reden, uit
Lapidoth's aankondiging een paar citaten:
„Vondel ging praten met schippers en
kleine neringdoenden om woorden te
leeren. Breêroo was een hartstochtelijk
verzamelaar van woorden. Onze moderne
schrijvers zijn ook verzot op het niet
onversleten woord. Zich-aledgsch,no
wèl bewust van het innig verband tusschen klank en gedachte, maken zij er,
desnoods. Evenals bij hen rhytmus gaat
boven syntaxis, gaat bij die kunstenaars
klank vóór grammaticale zuiverheid of
philologische verdedigbaarheid. Zij nemen
ook woorden uit de volkstaal en er zijn

verrassende effecten bereikt met .....
scheldwoorden. Want de groote aristocraat, die de kunstenaar is, heeft voor
der woorden deftigheid een geheel anderen
maatstaf dan de fatsoenlijke dienstbode
en de wellevende kinderjuffrouw.
„Maar in onzen tijd verzamelen niet
alleen de woordkunstenaars zelf kloek klinkende, fel-fluitende, scherp-snerpende
woorden. Ook anderen doen dat om
andere redenen methodiek; doch daarom
niet zonder hartstocht. Zij letten niet
op de kracht van het woord alleen; zij
willen volledigheid. Zij hebben het temperament van den echten verzamelaar.
Evenals de lepidopteroloog maar onverdroten zooveel mogelijk vlinders opprikt,
mooi en leelijk, en ze rangschikt niet
naar kleurenrijkdom, niet met het doel
een schitterend kapellenveld te krijgen,
maar soort bij soort, wetenschappelijk
precies, zoo doet de woordverzamelaar
ook zijn werk. Maar geloof niet dat die
tweeërlei geleerden hun bezigheid droog
en saai vinden of zonder eenigen hartstocht verrichten. Het tegendeel is waar.
Iemand als Dr. Boekenoogen heeft veel
liefde voor zijn vak en veel temperament.
Hij moet verzamelen. Het noodlot dwingt
hem er toe. Hij is de Don Juan van
het woord. Duizend -en -één is voor hem
maar een schrale oogst. En hij weet dat
hij nooit kompleet kan wezen, dat hij
nooit zelfs alle verzamelde woorden kan
kennen zooals hij ze zou willen kennen:
in alle vormen en beteekenissen. Opgeprikte kapellen zijn maar doode dingen.
Het woord blijft leven .... als een kameleon. Het verwisselt van kleur naar
zijn omgeving. Wie zegt „Woord" zegt
„Metamorfoze". Een „Idiotieon" is een
onafzienbaar veld vol levende wezens en
hij, die ze daar bijeengebracht heeft,
moet zich telkens angstig afvragen of hij
geen tweelingbroeders heeft gescheiden
en geen ongelijke paren heeft vereenigd."

Kleine mee - delingen over boekwerken.
Dr. J. van Leeuwen, Germaansche
Godenleer. Schiedam, G Odé, 1897.
(Pr. f 1.90, geb. f 2.25 )
Over dit boek schrijft Di. R. C. Boer,
in 't Museum. o. m. het volgende, dat we
met instemming overnemen:
„Er behoort in onze dagen een eigenaardige moed toe, een populair werk over
mythologie te schrijven, en geen oogenblik
gekweld te worden door de gedachte, dat
zich in de wetenschap wel eens moeilijkheden konden voordoen. De mannen van
het vak zien er tegen op en geven er de
voorkeur aan, hun meeningen aan 't oordeel van vakgenooten te onderwerpen;
en deze laatsten verwerpen in den regel.
Dat men zijn bronnen verstaan moet, is
slechts een der meest primitieve eischen;
de tegenwoordige mytholoog moet ook
archaeoloog wezen; evenmin behoort hij
in de ethnologie een volslagen vreemde
te zijn. Maar hoe meer bij leert,-ling
hoe meer hij twijfelt.
Met den eigenaardigen moed, waarvan
ik hierboven sprak, is Dr. J. van Leeuwen
in hooge mate bedeeld.... Mir nichts dir
nichts ontwerpt hij een samenhangende
voorstelling van het religieuse leven van
onze voorvaderen, de oude Germanen,
en waar zijn kennis te kort schiet, vult
hij het ontbrekende met piëteit aan....
Hij heeft een en ander van Simrock gelezen en daaruit het denkbeeld opgediept,
dat al wat ooit ter wereld in een Germaan
taal omtrent een god gezegd is,-sche
Urgermaansch is, en zoo heeft hij dan
met een waren Heisshunger zich over
alle mogelijke en onmogelijke Noordsche
goden geworpen en ze naar „Altgermanien gebracht. Maar de schrijver ver
taal niet? Bah! Is dat een-stonde
bezwaar
Voorts bestaat er een Mythologie van Mogk. Die het geheim verstaat,
de laatste te verkorten en er brokken
uit de eerste tusschen te flansen, die
moet wel een stakker wezen, als hij den
Nederlanders geen godenleer van hunne
„

?...

voorvaderen kan aanbieden!....
Chronologie is zijn fort al evenmin
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als grammatica. Gelijk iedere verkeerd
begrepen inval van een IJslandschen
commentator Urgermaansche cultus is,
zoo is ook iedere naam voor ieder volk
en iedere periode goed.....
Wat in dit boekje goed kon zijn, s
aan Mogk ontleend, maar door onverstand is ook dat niet goed.....
Met name verdiende de schrijver nog
eene uitvoerige terechtwijzing voor de
lichtvaardige wijze, waarop hij omtrent
alle mogelijke verhalen zich heeft laten
wijsmaken en dan ook, zonder zweem
van kritiek of nadenken, met het air
van een kenner vertelt, bf dat zij algemeen verbreid zijn geweest, af dat zij nog
voortleven in een of ander sprookje.... .
Dr. van Leeuwen zegt in een noot,
dat hij van plan is, op deze 'Mythologie'
eene 'Heldensage' te laten volgen. Wij
wenschen hem van harte toe, dat hij,
alvorens tot dien arbeid over te gaan,
zijn bronnen leere verstaan, en zich wat
zelfkritiek eigen moge maken. Hij zal
dan, wanneer hij niet alleen met moed,
maar ook met eenige kennis en eenig
oordeel aan het werk geweest is, minder
op zijn 'piëteit' behoeven te laten aankomen.
Deze kritiek is insgelijks een daad van
piëteit. Zoowel tegenover de vaderland
wetenschap als tegenover de Ger -sche
mythologie. De laatste schijnt-mansche
mij te goed , om hee speeltuig der onkunde te wezen. En voor de eerste
acht ik het een schande, die diet ougewroken blijven mag, dat in het jaar
onzes Heeren 1897 een boek heeft kunnen
verschijnen, gelijk Dr. van Leeuwen er
een in het licht heeft gezonden."
De hier overgenomen citaten worden
in 't Museum met de nodige voorbeelden
geïllustreerd. —
de werken van deze wordt
een Leesboek bijeengebracht door

Cals. Uit

Dr. B.
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Een Psalterium uit de XIIIe eeuw.

In de eerste aflevering van het dezer
dagen nieuw verschenen tijdschrift Bouwen sierkunst vindt men eene beschrijving,
met 10 phototypiën, van een psalterium
uit de 13e eeuw, berustende in de Koninklijke bibliotheek te 's-Gravenhage.
Deze latijnsche psouter (voorafgegaan
door een kalender), op 176 bladen perkament (232 X 169 mM.) moet omstreeks
1200 zijn geschreven en verlucht in de
abdij van Fécamps in Normandië, zooals
blijkt uit de heiligen die in den kalender
voorkomen.
Vermoedelijk werd dit gebedenboek
vervaardigd op kosten van een edelvrouw
in Noord - Frankrijk, wier portret voorkomt op bl. 28. Het manuscript is gedurende eenigen tijd in dit gedeelte van
Noord - Frankrijk of in de zuidelijke Nederlanden bewaard gebleven. Midden
der 14e eeuw, na het eigendom te zijn
geweest van den bisschop van Thérouanne (een inscriptie aan het eind van het

boek bewijst dit) ging het over in handen
van zuster Jeanne de Planches, die leefde
in een klooster van het bisdom Atrecht.
In de 18e eeuw, toen de schatten van
vele kloosters en klooster - bibliotheken
verspreid raakten, kwam het manuscript
in 't bezit van den archivaris G. J. Gérard,
te Brussel, die het ongeveer van 1767
af onder zijn berusting heeft gehad. Later
werd het, met de geheele verzameling
boeken en handschriften van dien ar
eigendom van den Neder -chivars,et
Staat. Eerst heeft het rijks--landsche
archief den psouter in bewaring gehad;
doch eindelijk in 1832 is deze te recht
gekomen in de Koninklijke bibliotheek.
Nieuwsbl. v. d. Boekh.

Over het Alphabet: Philippe Berger,
Histoire de 1' écriture dans 1' antiquité.
(enige citaten daaruit in de Wet. Blad.
van Maart, blz. 469.)

LIJST van verschenen boeken:

A. DE Vos, Cella. Langs verschillende paden. Een verhaal. Met
een woord vooraf van F, Haverschmidt. 3e druk. Amsterdam, H. C. A.
Campagne & Zoon. 8 0 . VIII, 351 blz. f 1.50, geb. f 1.90.
in
C. W. H. VAN DER POST, Piet Uijs, of lijden en strijd der voortrekkers
Amsterdam-Pretoria,
door
Wilm
Steelink.
Natal. Een verhaal, geïllustreerd
Boekhandel, vrh. Höveker & Wormser. 8 0 VI, 207 blz. ui. 46 afb. en
1 portr.). .1 1.20; geb. f 1.50.
het Brugsche leven.
MAURITS SABBE, Aan het minnewater. Drie schetsen uit
Antwerpen,
De Nederlandsche
Met etsen en penteekeningen van E. Reinders.
Boekhandel. 4°. 5 fr.
van G. Busken
CD. BUSKEN HUET, De Bruce's Jozefine. Met een voorbericht
Huet. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink. 8°. (VII, 233 blz.) ,f 1.90.
van den propaWILH. J. DE RUITER en L. M. HERMANS, De terugkomst
gandist. Sociaal tooneelspel in één bedrijf. Gorredijk, G. L. v. d. Zwaag.
[Amsterdam, J. A. Fortuyn]. 8°. (III, 44 blz.) f 0.50.

JACOBA W.

. (
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Poëzie en proza uit de werken van de beste Zuid- en Noordnederlandsche
schrijvers, ten gebruike van middelbaar- en normaal onderwijs, door POL

Gent, Ad. Hoste. Kl. 8°. Z. p.
en K. VAN BRITSOM, Besloten tijd. Drama in
5 bedrijven. Koren van A. Janssens. Muziek van G. v. Vlemmeren. Gent,
A. Siffer. 8°. 1 fr. 35.
Leuvensehe Bijdragen op het gebied van de Germaansche philologie en in
't bijzonder van de Nederlandsche dialectkunde. Onder redactie van Ph.
Colinet, O. Lecoutere, W. Bang en L. Goemans. 2e jaargang.
189798. Afl. 1. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel. I's- Gravenhage,
Martinus Nijhoffj. Gr. 8°. Per jrg. f 5.50.
E. NORDEN. Die antike Kunstprosa vom VI. Jahrh. v. Chr. bis in die Zeit
der Renaissance. Leipzig, B. G. Teubner, 2Bde. Gr. 8°. M. 14.—.
Analecta hymnica medii nevi. Hrsg. v. Blume u. G. M. Dreves. XXVIII.
Historia rythmicae. Liturgische Reimofficien des Mittelalters. 7. Folge.
Leipzig, O. R. Reisland. Gr. 8°. M. 10.—.
G. FREYTAG, Die Technik des Dramas. 8 Aufl. Leipzig, S. Hirzel. Gr. 8° M. 5.—.
F. A. BRIDGMAN, L'anarchie dans l'art. Paris, Société francaise d'éditions
d'art, L. Henry May. In-18. 3 fr. 50.
H. SELL, Dictionary of the world's press, and annual of useful commercial
knowledge. 1888. London, H Sell. Roy. 8°. 7 sh. 6 d.
Der Urquell, Eine Monatschrift für Volkskunde. Herausgegeben von
Friedrich S Krauss. Neue Folge. Bd. II. Heft 1/2. Leiden, Buchhand
Druckerei vorm. E. J. Bril. Hamburg, G. Kramer. Groot 8 0-lung.
Per jrg. (12 afl.) f 2.50.
REGNAND, Comment naissent les Mythes. Paris, Alcan.
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Tweemaandelij ksch Tijdschrift 4e afl. o. a.: Marc. Ein ants, Vijftig (kras

realistiese, grote psychologiese waarnemingskunst.) — Albert Verwey, Brief
aan Herman Gorter, naar aanleiding van zijn kritiek op de litteraire beweging van 1880 in Holland. — L. van D e y s sei, De brieven van Johan
Thorn Prikker (men hoort er Thorn Prikker in weerklinken; enkele citaten
over van Deyssels kunst-begrip geven we later). — Albert Verwey. Op de
Grenzen. (Over W. L. Penning Jr. Benjamins Vertellingen, André Jolles,
Het eerste spel van Michaël den Aartsengel. „Met dit mijn Credo: Heil
den komenden tijd. — A. Verwey, De schoone schijn. (in vrije ritmiek.) —
L. van De y s se 1, over Herrn, Heyerman.s Jr. Diamantstad „bezit een
gehalte dat hem tot de voortreffelijkste doet behoren wat wij van dien
aard hebben." Ary Prins, Een koning: „een groet aan het voortreffelijke
werk, voorloopig, later „uitvoerige studie." —
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Gids, Maart, o. a.: H. Bore!, Het jongetje [Slot. (Een mooi stuk litteratuur;
alleen naar de smaak van velen hier en daar wat sentimenteel, wat vaak
'rein', 'heilig', enz. gerepeteerd.) — Dr. Brink, Het Grieksch op de
Gymnasia. (Zeer lezenswaard; ook de voortellen; — 't onderwijs blijkbaar
deugt niet, „ matheid," „onverschilligheid," „wantrouwen ten aanzien der
klassieke." — Over de Gymnasia, wat er te doceren is, en vooral hoe, is
't laatste woord noch wel te zeggen. Dat de klassieke talen, ondanks al
wat er vóór beweerd wordt, moeten ingekrompen, is o. i. slechts een kwestie
van tijd. We komen zeker terug, vooral op het beweren (lat oude
talen beter en geschikter zijn, dan de nieuwe voor wetenschappelike
propaedensis! B. H.)
Tijdspiegel, 1898, Maart, o. a.: Dr. K. E. W. Strootman, Het onderwijs
in de antieke kunst op het Gymnasium. (Heel goed, tenzij de classici noch
meer uren er voor ingeruimd wensen te hebben. Hollandse Kunst, WestEuropese, loont natuurlik toch niet de moeite! 't Opstel von Dr. S. zelf
animeert, vrees ik, niet sterk om een proef te nemen.)

Vragen des tijds, Maart, o. a.: Aug. Gittée, De Nederlandsche kolonie te
Luik. (Houdt ook in, hoe men over hollands en vlaams denkt in Belgieë.)
Wetenschappelijke Bladen, Maart, o. a.: De Londensche Universiteit. (Bevat
belangrijke mededelingen, ook met het oog op ons H. 0.) — Een toovenaars
boek uit de eerste eeuw. —

Dietsche Warande XI (1898), No. 1, o. a.: H. de Mare z, Guido Gezelle.
(Zeer lezenswaard om kennis te krijgen van de Vlaamse taal particularisten; er komen in voor: „Onbekende uitdrukkingen en wendingen,
waarbij de kennis van Oud -West-Vlaamsch, Latijn, Engelsch en Duitsch
geëischt werd en De Bo's Idioticon en Kiliaen's woordenboek van groot
nut waren. Aan het einde van zijn Rijmsnoer het lange glossarium. Is
dat niet een klaarblijkend bewijs dat hij zelf ingezien heeft, dat men bij
de lezing van zijn gedichten immer een Idioticon of Kiliaen's woordenboek
voor zich moet hebben. Te veel geleerdheid, die woorden uit den WestVlaamschen, Frieschen, Engelschen, Duitschen, zelfs Latijnschen woordenschat doet dooreen loopen, zoodat Rijmsnoer soms wel een toren van Babel
gelijkt.
— Gustaaf Segers, Vondel en de Turken. (V. heet noch
altijd „de man van 't volk," dat — liever Turks dan Paaps was! — De
popularieteit van Vondel in zijn tijd zelf mocht eerst wel aangetoond, wat
hoognodig is. Wie onderzoekt ons dit?
")

PSYCHOLOGIE EN LIETERATUURWETENSCHAP.

Naar aanleiding van: Ernst Elster, Prinzipien der
Litteraturwissenschaft I. 1897. — Halle, Niemeyer.
Ik weet niet, of 't zal uitkomen, wat een Duitser ') een paar jaar geleden
heeft verklaard, dat namelik de polytechniese 19e eeuw zijn plaats
inruimt aan de psychologiese 20 e. Die uitspraak zal zeker velen
noch paradoksaal genoeg klinken. Maar 't is meer gebeurd, dat het nageslacht
paradoksen van het voorgeslacht beleefde. Wie weet dus ? ... .
Zeker is 't, dat tegenwoordig met een biezondere opgewektheid de psychè
in al haar verschijnselen en uitingen wordt onderzocht en nagevorst. Elke
wetenschap, die tot de zgn. geesteswetenschappen telt, werkt daaraan mee en
trekt omgekeerd daaruit fundamenteel nut. En niet alleen die wetenschappen,
maar ook elke andere wetenschap, die in zijn gehele omvang tegenwoordig
niet meer denkbaar is zonder bekendheid met de menselike ziel, zoals de

mediese en de juriediese.
Sedert de psychologie zich heeft vrij gemaakt van de metaphyziese en
de spekulatieve metode en experimenteel is geworden, telt ze met recht
tot de e m p i r i e s e wetenschappen. 2)
't Is er zeker noch ver van af, dat 't hele zieleleven al verklaard zou zijn.
En vermoedelik zal dit wel een iedeaal blijven, in aanmerking genomen de
vele en velerlei moeilikheden, die in deze ervaringswetenschap zijn te overwinnen en waarop hier niet nader kan worden ingegaan.
Maar even zeker is 't, dat in deze eeuw en vooral in 't laatste kwart ervan
de psychologiese wetenschap een flink stuk vooruitgeschoven is, d.w.z. zich
heeft meester gemaakt of bezig is zich meester te maken van andere weten') C. Rieger, in een pleidooi voor de opneming van psychiatrie in 'die medicinische Approbationsprüfung des Deutschen Reiches,' 189(3; --- op gezag van de
DeutQche Rundschau van März 1897, blz. 466.
') Ja, met de natuurwetenschappen vergeleken is ze 'die strenger empirische
Wissenschaft.' Vgl. Wundt, Grundriss der Psychologie', blz. 6.
11
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schappen, waarop vroeger spekulatieve metaphysica of dogmaties rationalisme
heersten.
Ik noem hier alleen de taalwetenschap en de lieteratuurwetenschap.
Op 't gebied van taal wetenschap hoef ik maar te herinneren aan Hermann
Paul. Wie, die tegenwoordig taalwetenschap beoefent, kent niet Pauls `Prin-

cipien der Sprachgeschichte'?
`Was an dem Paulschen Buche sogleich angenehm auffällt, — zegt professor
Delbrück in de `Grundriss der Vergleichenden Grammatik der indogermanischen
Sprachen', III blz. 60 — ist, dass sein Verfasser in philosophischer und philologischer Hinsicht gleich gebildet erscheint. Er han d habt das psychologische Handwerkzeug, das er nötig hat, mit völliger Gewandtheit.'
Door de ruime druk in deze aanhaling heb ik duidelik aangewezen, wat
de hoofdverdienste van Pauls werk is.
Zonder de `theoretische Grundlagen' (Delbriick, t. a. pl.), die in Pauls Principien zijn gelegd, is — al valt ook buiten twijfel in enkele biezonderheden
Pauls werk te verbeteren — wetenschappelike taalstudie en taalvorsing ondenkbaar geworden.
Zo diep als in de taalwetenschap is in de lieteraire wetenschap de
psychologie noch niet gedrongen. De taalwetenschap is in zijn geheel al van
de psychologie doortrokken, wat noch niet van de letterkundige wetenschap
kan worden getuigd. Maar bijna jaar op jaar dringt toch ook hier de psychologie dieper door.
'Elke studie van taal en letteren, wat ook haar bijzonder voorwerp moge
zijn, is in haar diepste wezen een stuk psychologie.' Die uitspraak van
professor van Hamel —, waarmee hij op 21 Sept. 1897 zijn redevoering over
`Het zoeken van „fame francc aise" in de letterkunde en de taal van Frankrijk' bij de overdracht van het rectoraat der rijksuniversiteit te Groningen
begon — is tekenend voor het steeds psychologieser worden, 6bk van de
letterkunde; — zowel als de gehele redevoering in aard en strekking.
Een voldingend bewijs voor de verovering ook van de lieteraire wetenschap
door de psychologie levert Elsters `Prinzipien der Litteraturwissenschaft', een
metodologie voor de studie van de letterkunde. Wel is er, zegt de schrijver
in zijn voorbericht, al heel wat goeds voor de lieteraire metode gedaan. Maar
hij wil een volledige metodeleer geven en daarbij niet alleen de lege lata,
')

') 'Sprachgeschichte, die auf das Wesen der Sache eingeht, und Psychologie
stehen im innigsten Zusammenhange unter einander. Gewiss ist die Psychologie
auch die wichtigste Grundlage aller andern Kulturwissenschaften.' (Hermann Paul,
Die Bedeutung der deutschen Philologie für das Leben der Gegenwart. Festrede, gehalten in der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München am 15. Nov. 1897; blz. 12).
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maar ook de lege ferenda handelen. En in 't laatste opzicht verwacht hij 'eine

förderliche Wendung des litterarhistorischen Betriebes von einer einsichtigen
Verwertung der modernen Psychologie.'
Elster is de eerste, die blijkbaar voor de lieteratuurwetenschap in
zijn geheel wil geven, wat Paul voor de taalwetenschap heeft gedaan. En
hij is ook de eerste, die, zoals Paul, daarbij overal het 'psychologische
Handwerkzeug' hanteert, dat hij zich hoofdzakelik uit het 'psychologische
Laboratorium' 1) van Wundt heeft verschaft.
Maar wat is dan wel de waarde van de psychologie voor de letterkundige
wetenschap ? En op welke manier en in hoeverre moeten de rezultaten van
de psychologiese wetenschap aan de letterkunde worden dienstbaar gemaakt?
Weet niet ieder beschaafd mens genoeg van psychologie voor de letterkundige
analyzes? Zal de toepassing van de psychologiese metode op de lieteraire
wetenschap niet uitlopen op 't verkondigen van dorre theorema's en een ver
grondige feitenkennis?
-onachtzmev
De tweede helft van de laatste vraag heeft natuurlik weinig te betekenen:
alles, wat goed is, kan verkeerd worden gebruikt en daardoor tot verkeerd
aanleiding geven. Maar als we zien, hoeveel goeds de psychologiese-hedn
metode voor de taalwetenschap al heeft uitgericht, dan hoeven we zeker in
dit opzicht voor de toekomst niet bevreesd te zijn. Op enkele onderafdelingen
van de lieteratuurwetenschap is ook al met goed gevolg deze metode toegepast.
De eerste helft van die vraag schijnt van meer betekenis. Zal men niet
door die metode 'den Zauber der Kunst zerstören, ein banausisch trocknes
Wissen an Stelle der lebendigen, gefühlvollen Anschauung setzen'? Ook
hiervoor hoeft men niet te vrezen. Of zou iemand met een fijn muziekaal
gehoor minder genieten van de muziek, als hij b.v. nauwkeurig volgens de
contrapunt -leer de akkoorden weet te ontleden, als hij weet, dat die toon
uit zoveel en die uit zoveel luchttrillingen bestaat, dan wanneer hij van dit
alles onkundig is? Wetenschap heeft nu eenmaal tot hoofdfaktor: denken.
En zomin als de man van muziekaal gevoel door wetenschappelike muziekale
kennis iets van zijn gevoel zal verliezen, evenmin zal wetenschappelike
lieteraire kennis, in casu de daarvoor onontbeerlike psychologiese wetenschap,
zijn lieterair gevoel — de gave van de poëtiese 'Anempfindung', waarover
later meer — schaden. Was, naar welke kant ook uit, 't denken op letterkundig gebied verboden, dan zou er geen lieteratuurwetenschap mogelik zijn.
En dat die bestaat, kan toch niet worden betwijfeld.

') Ik druk me hier wat anders uit als Elster zelf ('Vorrede', V), maar zeg in
de grond hetzelfde.
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Op de vraag, of niet ieder beschaafd mens genoeg psychologiese kennis
voor letterkundige analyzes bezit, is beslist met Neen te antwoorden. De
analyze van de inhoud van p o ë ties e werken, waartoe gewoonlik iedere
beschaafde zich vrijwel in staat acht, is zonder de psychologiese metode niet
te geven. Wel zijn er met behulp van wat dielettantiese psychologiese kennis
en veel ondervinding en takt analyzes tot stand gekomen, die meer of minder
verdienste hebben. Maar van een wetenschappelike analyze in de ware zin
van 't woord kan zonder gebruikmaking van wetenschappelike psychologie geen sprake zijn. Nu al zal menigeen, die niet psychologiese kennis
is toegerust, de onvoldoendheid van veel inhoudsanalyzen hebben gevoeld,
dikwels zelfs niet zekerheid fouten daarin hebben kunnen aanwijzen. Toch
twijfel ik geen ogenblik, of, wanneer eenmaal de psychologiese metode alge
wordt toegepast, noch heel wat letterkundige ') werken-menkoswt
en werkjes zullen 'verouderd' blijken, die nu noch in aanzien staan.
Wat hebben niet Pauls Principien een heilzame omwenteling in de taalstudie
teweeg gebracht en veel doen 'verouderen', wat eens in aanzien stond!
Zullen Elsters Principien hetzelfde sukses hebben in (le letterkundige
wetenschap ?
Ik weet het niet. Maar afgezien daarvan, dat Elsters werk noch niet in
zijn geheel kan worden beoordeeld, omdat 't noch niet in zijn geheel is ver
verder, dat een tweede druk leemten en gebreken van de eerste-schen,
uitgaaf kan aanvullen en verbeteren, — vgl. Pauls Principien, dat ook eerst
met de 2e druk 'klassiek' is geworden, al zou Paul zelf, blijkens zijn `Vorrede',
die lof wel niet aannemen — staat toch dit voor me vast, dat ook E Ist er s
werk de allergunstigste invloed op (le ontwikkeling van de letterkundige wetenschap zal hebben, en (lat 't bovendien voor verschillende
onderdelen van deze wetenschap al een flinke aanwinst is.
Op de vraag naar de waarde van de psychologie voor de letterkunde, geeft
Elster in zijn voorbericht (blz. IV) zelf antwoord. Hij zegt zo: `Helfen kann
uns die Psychologie in dreifacher Hinsicht. Sie befähigt uns, die Thatsachen
des poetischen Denkens vielseitiger zu zergliedern und Zusammenhänge
herzustellen, die nicht an der Oberfläche liegen und die selten beachtet zu
werden pflegen; sie gewährt uns zweitens eine schärfere Definition zahlreicher
Begriffe, snit denen wir notwendiger Weise arbeiten müssen 2); und sie
ermöglicht uns drittens, die Grenzen wissenschaftlicher Forschung scharf und
bestimmt, aber zugleich ohne einseitige Beschränkung festzusetsen.' En in
') 'Letterkundige' kan hier niet worden vervangen door 'lieteraire' !
', Vgl. Delbrücks 'psychologisches Handwerkzeug'!
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de inleiding op blz. 4 v. geeft Elster noch dit antwoord: `Die moderne Psychologie
hat uns..... Massstäbe an die Hand gegeben, durch welche die Zergliederung
des Inhalts [eines poetischen Erzeugnisses] mit nahezu derselben wissen
Exaktheit ausgeführt werden kann wie die der Sprache oder-schaftlien
eine jede Äusserung psychoMetrik eines Autors. Man muss nur stets
logisch interpretieren und einordnen, und man gelangt zu einer Anschauungsweise, durch die vieles klarer, schärfer und namentlich vielseitiger
beleuchtet wird. Wie man eine Sprache vollständig beherrschen und die
Schönheit ihrer Formen annähernd würdigen kann, ohne etwas von ihrer
Grammatik zu kennen, so kann man auch poetische Erzeugnisse verstehen
und in Hauptzügen richtig würdigen, ohne über psychologische Einsichten
zu verfügen; wie aber nur der Grammatiker das einzelne Sprachdenkmal
wissenschaftlich analysieren kann, da nur er die Gesetze und die Entwickelung
des Sprachlebens überblickt, so wird auch die Erörterung der inhaltlichen
Eigenschaften poetischer Erzeugnisse erst dann wissenschaftlich befriedigend
ausfallen, wenn sie sich auf die Einsicht in die Gesetze und die typischen
Bethätigungsformen des poetischen Denkens und Fühlens gründet.'
Geeft deze laatste aanhaling tevens al een algemeen antwoord op de vraag,
op welke manier de psychologie aan de letterkunde is dienstbaar te maken,
in 't voorbericht (blz. IV) vinden we een aanvulling van dit antwoord, namelik
i n hoeverre de psychologie voor de letterkundige wetenschap te gebruiken
is. Elster zegt: `Aber die psychologischen und die auf der Psychologie auf
ästhetischen Darlegungen bilden selbstverständlich nur einen Teil-gebautn
der litterarhistorischen Prinzipienlehre. Die philologische und die historische
Betrachtungsweise müssen ihr hülfreich zur Seite stehen?' Terwijl hij wat later
er noch op laat volgen: `So bin ich der Überzeugung, dass nur durch eine
Vereinigung der verschiedenen oft einseitig betonten ') Betrachtungsweisen
eine förderliche Entwickelung der Litteraturwissenschaft zu erwarten ist: dass
wir den philologischen und historischen Aufgaben in gleichem Masse gewachsen sein müssen. Durch diese Vereinigung werden die Einseitigkeiten der
Es wird stets die eine
einzelnen Betriebsformen überwunden werden
Methode dort eingreifen können, wo die andere zweckmässig zu wirken
aufhört; und hierdurch, dass der Gegenstand von den verschiedensten Gesichts
aus aufgefasst wird, muss er unserem Geiste in seiner lebendigen-punkte
Vielseitigkeit deutlich werden.'
't Spreekt wel van zelf, dat overigens het eigenlike werk zelf van Elster
......

....

`) Natuurlik met opzet en met recht 'einseitig betont'!

166

J. G. Talen

op deze vragen indierekt en dierekt de uitgewerkte antwoorden geeft. Dit zal
noch wel in verloop van dit artiekel blijken.
Maar eerst wenste ik een paar woorden te zeggen over de algemene ver
tussen psychologie en lieteratuurwetenschap. 't Is nodig, ook dit te-houding
bespreken. De konsekwente toepassing van de psychologiese metode
op de lieteratuurwetenschap, waarover dit artiekel handelt, is noch
nieuw, en wil daarom van alle kanten worden bekeken. Elster doet dit
ook, en, zoals haast vanzelf spreekt, veelal op levendige, ja strijdbare wijze.
Want wat nieuw is in de geesteswetenschappen heeft strijd te voeren tegen
't oude, dat niet graag zijn alleenheerschappij met de nieuweling deelt. Zo
heeft ook in de letterkunde de historiese metode in de vorige eeuw, naast de
aloude esthetiese zijn plaats moeten veroveren en sedert 't begin van deze
eeuw de philologiese naast de esthetiese en historiese. Op dezelfde wijze ook
is de psychologiese metode op taalwetenschappelik gebied aan de erkenning
van zijn goed recht gekomen.
Wat verstaan we onder lieteratuur? Zoals Elster 't definiëert (blz. 18) :
`alle sprachlichen Erzeugnisse, die irgendwie dahin zielen, die Gefühlswerte
des Lebens zu erschliessen'; dus alle taalprodukten, die op 't gevoel van de
mens werken, zijn esthetics gevoel — een gecompliceerd begrip! — opwekken. ')
't Begrip `lieteratuur' is zo zeker te eng bepaald (vgl. de noot van zoëven) ;
maar dit is voor de algemene verhouding van psychologie en lieteratuurwetenschap belangloos.
Lieteratuur ontstaat uit 's mensen ziel, voornamelik uit 's mensen gemoed,
uit zijn gevoel. 't Innigste zieleleven, de weerspiegeling van de gehele buiten en binnenwereld van de dichter (of schrijver) is in zijn lieteraire voortbrengselen waarneembaar. Een letterkundig produkt is dus niet iets buitenmenseliks,
maar iets heel biezonder, veelal heel subliem inmenseliks. Daarom zoeken we
in elk lieterair produkt de schepper ervan, de dichter. 2
De wetenschappelike letterkundige zal dan ook niet rusten, voordat hij zo
nauwkeurig mogelik heeft aangewezen en verklaard, wat en hoe de ziel van
)

') 'der dunkeln Gefühle Gewalt,. Die im Herzen wunderbar schliefen', zoals
Schiller 't van 'des Sängers Lied' in de `Graf von Habsburg'. noemt.
Elsters definitie past op 'poëzie' in de ruimste zin, maar is voor 'lieteratuur' te
eng. 't Zoeken naar juiste definities, hoe onafscheidelik ook met elk onderzoek
verbonden, heeft, zo vaak 't overigens aan Elsters werk is ten goede gekomen,
toch ook soms de schrijver parten gespeeld. Maar 't psychologiese in 't werk blijft
daardoor onaangetast. — Voor 't begrip `lieteratuur' verwijs ik naar Pauls Grundriss der germanischen Philologie, afdeling Methodenlehre.
') Eens vooral ook: de schrijver. Wat van de dichter geldt, is prinsiepiëel ook
van een schrijver waar, al zullen de bewoordingen soms wat anders moeten luiden.
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de dichter heeft opgenomen en weergegeven alles, waarvan het dichtwerk getuigt.
En al is daarbij de omzetting van dit alles in g e v o e 1 s waarden in de
eerste plaats na te gaan, toch zullen ook andere grondfaktoren van zijn geestelike werkzaamheid, het voorstellen (denken) en willen (begeren) niet
kunnen worden voorbijgegaan. En wel om de eenvoudige reden, dat deze
vroeger scherp van elkaar gescheiden zogenoemde 'vermogens' in werkelikheid
niet te scheiden zijn. `Wir wissen, dass in keinem konkreten , Akt unseres
inneren Lebens eine dieser Grundfunktionen ganz zum Schweigen kommt,
und das Vorstellen, Wollen und Fühlen nicht in Wirklichkeit getrennt sind,
sondern dass sie nur durch unser Denken, durch unsere isolierende Abstraktion von einander geschieden werden'. (blz. 8).
Om de gehele persoonlikheid van de dichter te kunnen bepalen, moeten
natuurlik al zijn poëtiese produkten op die wijze tot zijn zieleleven worden
terugherleid.
Maar om de esthetiese werking van een dichter op zijn tijdgenoten te kunnen
vaststellen, moet men de kultuurtoestanden van die tijd kennen, het kultuurmilieu, waarin de dichter leefde (of leeft), in de eerste plaats weer de algemene gevoelselementen ervan, wat eveneens betekent een onderzoek van het
zieleleven, vooral 't gevoelsleven, van de massa, gemeten aan de indievieduele uitingen.
Hieruit zien we, dat de psychologie bij 't wetenschappelik letterkundig
onderzoek de alpha en de omega is, dat dit onderzoek van psychologie moet
doortrokken zijn.
Hoe zou er dan van wetenschappelike letterkunde sprake kunnen zijn
zonder kennis van de wetenschappelike psychologiese rezultaten en metodes? )
't Eén grijpt hier in 't ander en is er niet van los te maken. Algemene
psychologiese begrippen, vaststaande psychologiese waarheden moeten als
'Handwerkzeug' kunnen worden gebruikt om de biezondere eigenschappen
van 't lieteraire produkt in hun zielsverband en in de daardoor aangewezen
groepering te kunnen opgeven en verklaren. Ook de nauwkeurigste inductieve onderzoekingen van het grootstmogelike aantal dichtwerken zou onvruchtbaar zijn zonder de steun van de psychologiese wetenschap. Een berg van
gegevens zou 't rezultaat zijn; maar 'das geistige Band' zou ten enenmale ontbreken: er zou monnikewerk geleverd zijn, maar geen lieteraire wetenschap
Ook waaruit de esthetiese gevoelswaarden ontstaan, hoe ze zijn samengesteld, hoe dus psychologies de esthetiese werking van een letterkundig

') Op zuiver psychologies gebied zijn er metodes. Tegenover andere weten
-schapen
spreken we van de psychologiese metode.
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produkt is te verklaren, moet uit en door psychologiese wetenschap worden gekend.
En de wisselwerking tussen lieterair en psychologies onderzoek is zo innig,
dat niet alleen de lieteratuurwetenschap rijker en grondiger wordt door de psychologie, maar (lat ook omgekeerd de psychologiese wetenschap voordeel zal
trekken uit de toepassing van haar metode op het letterkundig onderzoek. ')
Na deze algemene opmerkingen meen ik tot enkele biezonderheden in
Elsters werk te kunnen overgaan en wel met tamelik vrije behandeling. 2
De taak van de lieteratuurwetenschap is te splitsen in de analyze van
)

de lieteraire werken en in de historiese syntheze [_ lieteratuurgeschiedenis in de engste zin] van de uitkomsten van zulke analyzes, waarvan
't aantal vooral niet te klein mag zijn.
Analyze en syntheze zijn vanzelf weer onder te verdelen.
Grondslag voor de analyze is de interpretatie, d. i. de verklaring tot
in biezonderheden van 't letterkundige werk.
De syntheze is alleen uitvoerbaar door de vergelijkende met ode en
zal door Elster pas in 't tweede deel worden behandeld.
Maar analyze en syntheze zou waardeloos zijn zonder 'das kritisch e
Werturteil', kortweg gezegd: de k r i e t i e k, waarvoor de voornaamste
faktor is `die poetische (_ ästhetische) Auffassung'.
Het eerste deel van Elsters werk handelt alleen over de analyze,
waarmee 't niet eens helemaal klaar komt.
De analyze moet worden aangewend op de inhoud en op de vorm
van 't letterkundig werk.
') Een dergelijke innige wisselwerking bestaat er tussen de psychologie en alle
andere zgn. geesteswetenschappen: philologie, geschiedenis, enz. Vgl. Wundt, t.a.pl.
blz. 4. — Paul zegt in de vroeger genoemde redevoering op blz. 12: 'Einführung
in das Leben und die Entwickelung der Sprache ist daher zugleich Einführung in
die Psychologie.'
') Ik zal daarbij niet elke duitse term in onze taal overbrengen; voor enkele
zou me dat vooralsnoeh totaal onmogelik zijn. Ook neem ik noch al eens Duits
van Elster zo maar over, ofschoon 't gemakkelik te vernederlandsen was.
Meestal nam ik ook maar Elsters voorbeelden over, waaronder geen nederlandse
voorkomen, zoals licht te denken. 't Komt er voor de kennismaking met een prinsiepiële metodeleer niet op aan, waar de voorbeelden van daan komen, als ze
maar geen onbekende grootheden zijn.
Veronderstel ik in 't eerste geval, dat 't Duits wordt verstaan, of ten minste door
't lezen van Elsters Prinzipien verstaanbaar kan worden, in 't tweede geval verwacht
ik, dat wie zich voor 'Prinzipien der Litteraturwissenschaft' interesseert, op lieterair
gebied niet helemaal een vreemdeling in Jeruzalem is. De voorbeelden zijn waarlik
niet opgedolven!
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De analyze van de taalvormen komt noch gedeeltelik in 't eerste deel
van Elsters Prinzipien voor; de rest, alsook de analyze van de m e t r i e s e
vormen zal in 'ttweede deel volgen.
De grote waarde van 'teerste deel van Elsters werk ligt dus in de analyze
van de i n h o u cl van letterkundige werken. 1) En zijn biezondere waarde
ligt in het streven naar konsekwente toepassing van de psychologiese metode op die analyze.
De analyze van de inhoud van letterkundige produkten bestaat uit de
psychologiese en de esthetiese analyze.
De psychologiese analyze peilt de dichterlike ziel, d. w. z. onderzoekt de gevoelswaarden, waarin de poëtiese ziel de levensindrukken heeft
omgezet; onderzoekt dus de inhoud van 't dichterlik gevoel.
Bij Elster heten de hoofdstukken, waarin dit gebeurt:
1 0 . Die poetische Auffassung des Lebens.
2°. Die Phantasie- und Verstandesthätigkeit des Dichters.
3°. Gefühl und Lebensanschauungen der Dichter.
De esthetiese ana1yze vult de psychologiese aan en is er van afhankelik, doch onderzoekt niet de `Gefühlsinhalt' van de dichterziel, maar de
esthetiese reflex, de dichterlike weerspiegeling van die gevoelsinhoud.
't Hoofdstuk, dat hierover handelt — Die ästhetischen Begriffe —, geeft
dus de poëtiese esthetica.
De psychologiese analyze zou dus in hoofdzaak kwantietatief, de esthetiese
kwalietatief genoemd kunnen worden.
Maar ik moet met deze dorre opsomming van stofbehandeling in de
inhoudsanalyze van letterprodukten eindigen.
Er is iets anders, wat ik nu even wenste te bespreken.
Aangenomen, dat iemand met behulp van b. v. Elsters Prinzipien (als
't werk volledig zal zijn) nauwkeurig weet, wat hij te doen heeft, om weten
te behandelen, zal 't hem dan mogelik zijn, alleen-schapelikdtru
door zo'n `Prinzipienlehre'?
't Antwoord hierop moet beslist Neen luiden, wanneer hem 't ene nodige
daarbij ontbreekt, dat geen `Prinzipienlehre' en niets ter wereld kan verschaffen,
namelik de gave van de poëtiese 'Anempfindung', zoals Goethe 't noemde.
Wanneer we de dichter niet kunnen navoelen, wanneer onze ziel niet meetrilt met de dichterziel, hoe zouden we van 't dichterprodukt dan kunnen
genieten? Hoeveel philologiese en historiese scherpzinnigheid ook aan de
') Voor mijn artiekel kon dit gedeelte alleen maar ter sprake komen. — Een
aankondiging van 't hele werk kan pas volgen als 't geheel uit zal zijn.
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letterkunde wordt ten koste gelegd, in laatste instansie wordt toch de waarde
van het beste deel van de letterkunde naar die eigenschappen bepaald, die
we in staat zijn als e s t h e t i e s e te voelen.
Geldt niet hetzelfde op elk kunstgebied schilderkunst, beeldhouwkunst,
muziek? Is b.v. muziekaal genot mogelik zonder muziekaal gehoor, en is
zonder muziekaal gehoor muziekwetenschap denkbaar?
Deze noodzakelike aanvulling nu van elke 'Prinzipienlehre', deze 'Gabe
der Anempfindung' is indieviedueel en volksaardig verschillend, niet alleen
naar intensieteit, maar ook naar omvang. Zo zijn er mensen, die, zoals
't gewoonlik heet, weinig of geen gevoel voor b. v. 't komieke of voor humor
hebben, andere hebben weinig gevoel voor 't karakter-tragiese. ') Welnu, geen
`Prinzipienlehre' is dan in staat zulke mensen zo te doen genieten, bijgevolg
zo te doen oordelen over komiese en humoristiese werken, of over karaktertragedies als zij, die wel veel gevoel daarvoor hebben meegekregen van
moeder natuur.
Maar van de andere kant laat zich gevoel ontwikkelen, kan het intensiever
en omvangrijker worden. Het hoofdmiddel daartoe is: veelvuldige en veel
kennismaking met de werken, die gevoelskwalieteiten wekken, dus in-zijdge
ons geval met allerlei poëtiese produkten. Hieruit verklaart zich ook de
mogelikheid van 't 'histories voelen', zoals 't kortweg wordt genoemd. Ja, dit
gevoel kan door eenzijdige indringende kennismaking met historiese produkten
veel intensiever worden dan 't moderne voelen, wat dageliks om ons heen
is waar te nemen.
Toch is en blijft dat gevoel, hoe ontwikkeld 't dan ook mag zijn, voor de
wetenschap waardeloos, als er niet onder 't patronaat van de psychologie
't wetenschappelik inzicht in zijn aard en samenstelling en in de oorzaken
van zijn onstaan bij komt. En tot het verschaffen van dit wetenschappelik
inzicht dienen nu juist gewichtige gedeelten van de Prinzipienlehre der Litte
gedeelten, waarin de psychologie 't allermeest van-ratuwisenchf',d
waarde is, die gedeelten dus, waarin de philologie en de historie bijzaken zijn.
De leek mag noch zo zuiver en krachtig voelen, hij zal 't toch niet verder
brengen dan tot de zekerheid, dat een lieterair werk komies of tragies is, dat
het roert of aangrijpt, of verheft of neerdrukt — algemeen menselike bewoordingen, die van zijn 'Talent der Anempfindung' getuigen, maar meer ook niet.
De wetenschappelike man daarentegen zal vragen: Wat is komies of tragies
gevoel? Waarom roert of verheft het dichtwerk? En wie zo vraagt, stelt
psychologiese en tegelijk lieterairwetenschappelike vragen.

') Daarom is b.v. Shakespeare vrijwel ongenietbaar voor 't romaanse ras.
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Elsters 'eigenlik' werk op de voet volgen zal ik niet. Er zullen alleen
hier en daar grepen worden gedaan, hoofdzakelik om op de waarde van de
psychologie voor de lieteratuurwetenschap in biezonderheden te kunnen wijzen.
't `Bewijzen' blijft aan Elster zelf overgelaten.
Een werk, dat zo ernstig, grondig doordacht en leerrijk ') is en daarbij
zo zelfstandig, verdient ten volle de belangstelling van ieder, die lieteratuurwetenschap beoefent. Het is een werk, dat tot het aristokratiese gezelschap
van de eersterangswerken behoort 1 ), en waarmee dus, hoe demokraties gezind
in andere opzichten onze tijd ook is, door de wetenschappelike lieteratuurmannen zal dienen rekening te worden gehouden.
Vraagt men, is Elsters werk volmaakt, zo is natuurlik 't antwoord ontkennend. De krietiek zal zeker noch wel op meer onvolmaaktheden wijzen,
als wat ik al te lezen kreeg E) of die ik zelf vond. Er zijn onvolkomenheden,
zelfs fouten in de stofbehandeling. Ook had hier en daar 't verband noch
wat nauwkeuriger en daardoor duideliker kunnen zijn aangewezen. 't 'Mooie'
van 't werk wordt wel wat dikwels door 't katederachtige in toon verminderd.
En er zou noch meer te noemen zijn, vooral ook in biezonderheden, als ik
van mijn aantekeningen hier wou gebruik maken. Maar op een paar vluchtige
aanmerkingen na zal ik me bepalen tot enkele grepen uit het vele interessante
en goede van 't werk, dat in de eerste plaats om zijn prinsiepiële waarde
van betekenis is.
Zo zijn al dadelik te noemen de uiteenzettingen over de verhouding tussen
verstand en poëzie en tussen moraal en poëzie. Uit dit laatste
onderwerp en naar aanleiding daarvan 't een en ander.
Is een immoreel dichter denkbaar? Neen, zeker niet. Tot de normen
van de poëzie rekent dan ook Elster: die Norm der moralischen Anschauung.
Maar mag een dichter, resp. zijn werk, naar de schablonemoraal, of, noch
erger, naar overgeërfde veroordelen beoordeeld worden ? Zeker evenmin.
De moraal is een produkt van historiese wording, zoals alle geestelik leven.
En wie de grondzuilen van ons moreel gebouw omhalen, of zelfs er maar
straatjongensstreken tegen uitvoeren wil, noemen we gemeen of pervers.
Tegen zulke schendingen reageert elk gezond moreel gevoel; en wel heel
krachtig. Zelfs willen we een dichter niet eens laks zien in zijn morele gezindheid, zoals b.v. Heine niet zelden is.
Maar een dichter kan daarom wel hoger staan in 't morele als de grote
') Vgl. Euphorion IV, blz. 814 en 818.
') In Euphorion IV, blz. 814 vv., al is m. i. de recensent wat al te zeer 'befangen' geweest en staat Elster veel dichter bij Meyer, als deze 't woord wil hebben.
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menigte: hij kan ook in dit opzicht wel een vóorvoeler en vóorziener zijn en
daardoor van 't gros van zijn tijdgenoten afwijken. Dit kan ten minste de
geestesaristokraten bevredigen.
En afgescheiden hiervan zien we, dat juist moreel te wraken handelingen
evenals moreel onverdedigbaar lijden door de hele lieteratuur heen een hoof d schotel voor de genietende mensheid is. Wat te zeggen b.v. van de handelingen van een Jago, een Richard III, een Franz Moor; of van 't lijden van

Emilia Galotti, Desdemona, Gretchen, Antigone?
Zeker, die daden en dat lijden zijn 't niet op zich zelf, die ons doen genieten, naar de poëtiese wijze, waarop de dichter ons 't zieleleven van
zijn helden toont. Zou dit ook mischien de verklaring zijn voor 't genot,
dat zulke dichterscheppingen ons schenken? Ongetwijfeld, dit en niets anders.
En als daarbij maar geen verwerpelike morele gezindheid van de dichter zich
openbaart, dan is aan de morele norm van de poëzie ten volle voldaan.
Belieft het de dichter bovendien `gefühlsstarke ethische Ideen' in zijn werk
te leggen, ook goed. (Schiller!) Maar men heeft hier op `gefühlsstark' te
letten.
Eeuwen en eeuwen lang, van Aristoteles tot op Lessing en Schiller, heeft
When in teorie de zgn. 'poetische Gerechtigkeit' voor de poëzie verlangt, d.w.z.
een rechtvaardiger verdeling van geluk en ongeluk, van deugd en loon,
en schuld en straf als 't reële leven dik^cels te zien geeft. En toch, ook
hierin zou de poëzie jannnerlik te kort zijn geschoten, als die eis werkelik te
stellen was. Of wat te denken van Antigone, Emilia Galotti, Desdemona,
Maria Stuart, Egmont, die beklagenswaardige lijdende helden; en daartegenover een Richard III, een Jago, een Marinelli, een Faust zelfs, die betrek
er zo goed afkomen, in verhouding tot het nameloos leed, dat ze ver--keli
oorzaakt hebben? Ja, er is wel met drogredenen en 't bekende `legt ihr 's
nicht aus, so legt was unter' heel kwazie- scherpzinnig verklaard, dat bij de
dichterhelden, als de zoëven genoemde, de poëtiese rechtvaardigheid, en wat
daarmee samenhangt, een biezondere 'tragiese schuld' (= een schuld, die
adaequaat is aan de straf) wel degelik te vinden is. ') Maar niemand, die dat
werkelik ernstig kan menen. Als die verdichte mensen in 't werkelike leven
om zo weinig of ook wel om niets zo veel moesten lijden, of na zoveel mis
zo goed er af kwamen, zou 't moreel gevoel van die verdedigers van-da

') Schiller plakt niet zelden in zijn drama's op de tragiese helden een schuld
om toch maar de zgn. `tragische Schuld' te hebben. Zo doet hij met Don-etik,
Carlos, Maria Stuart, de Jungfrau van Orleans. Zo zeer was hem de teorie hier
de baas.
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de 'poetische Gerechtigkeit' en van die uitvinders van de `tragische Schuld'
zeker heel anders oordelen.
Neen, de `poëtiese rechtvaardigheid' is alleen goed voor 't Lessingse 'Kindheitsalter der Menschheit', dat 't goede beloond en 't verkeerde gestraft wil
zien. Maar voor wie op de Lessingse derde trap in de zedelike ontwikkeling
van 't mensdom ') staat, verlangt geen uiterlik loon noch uiterlike straf, wanneer maar de e t h i e s e jede e, de moraal in hogere zin, in 't hele kunst
werk zijn uitdrukking vindt, wanneer dus maar aan de morele norm van de
poëzie is voldaan, die zoëven werd genoemd.
Zomin als gelukkig worden 't doel van de zedelikheid is, zomin is morele
stichting 't doel van de poëzie. Geluk en stichting kunnen niet te verachten
secundaire effekten van zedelikheid en poëzie zijn; maar meer ook niet. En
in hoeveel gevallen is er van morele stichting door een dichtwerk in 't geheel
geen sprake!
Dat intussen noch zovelen, zelfs onder de upper ten, 't er voor houden,
dat het einddoel van de poëzie, vooral van de toneelpoëzie, behoort te zijn
'die Menschen zu bessern und zu bekehren', en daarom, vooral bij de moderne
poëzie — over de klassieken natuurlik nil nisi bene! —, dadelik met hun
moraal op de proppen komen, bewijst alleen, dat die mensen of noch op de
Lessingse eerste trap van zedelike ontwikkeling staan, Of, als dit niet aan
te nemen is, geen waarachtige 'poetische Anempfindung' kennen. Of ook wel
't een zowel als 't ander.
Een andere vraag, in verband met 't voorafgaande, is: Wat te denken
van de did acties e lieteratuur en van de letterprodukten met een bepaalde
strekking, met tendens?
Nu, in 't eerste geval is, wat anders voor de poëzie ten minste hoofdzaak
is, namelik estheties gevoel wekken, bijzaak geworden. Hoe meer dit bijzaak
is, des te minder poëtiese waarde heeft die lieteratuur natuurlik. De uiterste
grens raakt hier aan dorre preken en zedelessen.
Bij de strekking hangt alles af van 't opdringerige van die strekking en
ook, waarop die strekking gericht is. Hoe opdringeriger de tendens in
't dichtwerk is, des te lager staat dit in 't algemeen. Maar is ze op grootse
geestelike goederen gericht, zoals godsdienst, vrijheid, humanieteit, dan kan
't eerste euvel worden opgeheven. Hoe poëties kunnen niet kerkliederen
(psalmen!) en vrijheidsliederen zijn! En wie denkt niet bij waarlik grootse
tendenspoëzie aan de enige `Nathan'?
Ook dit is een goede zijde van tendensiëuze poëzie, dat ze met de tijd,

') Vgl. Lessing, Die Erziehung des Menschengeschlechts.
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waarin ze ontstaat, innige voeling heeft en ze dus in buitengewoon hoge
mate voldoet aan de `poetische Norm des zeitgemässen Gehalts'. Hoe langer
dus de strekking aktuele waarde heeft, d. i. 'zeitgemäss' is, des te langer zal
ook het letterkundig produkt met die strekking genietbaar zijn. Een voor•
beeld is weer Lessings 'Nathan'. Ja, die aktuele waarde kan plotseling weer,
jaren na 't ontstaan van 't gedicht, in verhoogde mate blijken, zoals met
`Die Wacht am Rhein' zich heeft voorgedaan.
We moeten niet vergeten, dat er, goed opgevat, geen absolute p o ë z i e
bestaat, maar dat alle poëzie onafscheidbaar verbonden is met de dichter
en door hem met volk en tijd, kortom met de kultuur in zijn velerlei schakeringen. En daarom, evengoed als er heerlike liederen zijn met religieuze
tendens, kunnen er ook heerlike lieteraire produkten met b.v. polietieke of
sosiale strekking zijn, en zijn er ook inderdaad.
Bovendien is voor de lieteratuur noch dit te bedenken: 't Lieteratuurgebied
heeft zijn grenzen, zoals alle gebieden. Maar, zomin als die te wijd mogen
worden uitgezet, is 't geoorloofd ze te eng te nemen. Lieteratuur is niet uit
werk, zelfs niet uitsluitend dichterlik werk.
-sluitendprë
Maar ik moet noch op andere onderwerpen wijzen, al zal 't dan ook ten
dele vluchtig zijn.
Zo b.v. op de onderwerpen fantazie en verstand, vooral op 't eerste.
Dat die beide begrippen tot een en dezelfde bewustzijnsvorm van de ziel
behoren, en wel tot het voorste 11 e n 1 ), dat ze m. a. w. heel wat aanrakingspunten hebben, moet wel opvallend zijn voor wie niet met de psychologiese
wetenschap enigermate op de hoogte is. Om 't gemeenschappelike en tegelijk
't onderscheidende van beide zielswerkzaamheden aan te duiden, kan niet
gelukkiger gedefiniëerd worden als met Elsters woorden: 'Die Phantasie ist

ein Denken in Bildern' en 'Der Verstand ist ein Denken in Begriffen',
waarin `Bilder' betekent 'konkrete Anschauungen' (b.v. een bepaalde roos),
terwijl `Begriffe' eerst zelf door min of meer ingewikkelde denkwerkzaamheden
(abstraheren!) tot stand komen en dikwels maar door éen woord worden weergegeven (b.v. de roos, in 't algemeen).
Wat er noch meer over de begrippen fantazie en verstand bij Elster is te
vinden, b.v. welke betrekkingen er tussen fantazie en geheugen bestaan, in
hoever fantazie en werkelike waarneming van elkaar verschillen, van hoeveel
betekenis de associaties bij de fantaziewerkzaamheid zijn, wat inspiratie en
conceptie is, hoe ondergeschikt het verstand aan de fantazie is bij de dichter,
— dit alles en noch meer ga ik hier voorbij, om daarvoor in de plaats

') De beide andere zijn, zoals bekend, het voelen en willen.
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nadrukkelik te wijzen op de vergelijkende analyze van de intellektuele
gaven van Goethe, Schiller en Lessing.
Hier vinden we niet maar vluchtige voorbeelden van psychologiese analyze,
zoals er anders zoveel voorkomen, ') hier is op een goeie 30 blzz. de in t e l1 e k t u e l e ziel van de drie grote Duitsers op uitneinende wijze voor ons
blootgelegd. Nergens in Elsters werk is uitvoeriger of zo uitvoerig als hier
de psychologiese metode prakties toegepast. Philologies en histories onderzoek
moet voorafgaan; maar zonder psychologiese wetenschap zouden de zuiver
philologies-historiese rezultaten voor de lieteratuurgeschiedenis toch niet veel
meer dan pakhuiswaar zijn. Verwerkt, waarna die grondstoffen eerst produktief
zijn, worden ze eerst met behulp van de psychologie.
Goethe met zijn plastiese fantazie, haast grenzeloos en onverzwakt tot op
hoge leeftijd; en de aanschouwelike denker, zijn hele leven door.
Schiller, de dichter met een krachtige kombienatoriese fantazie, die eerst
op rijpere leeftijd met behulp van zijn verstand de grote toevloed van associaties bij zijn fantaziewerkzaamheid kon in bedwang houden; overigens de
deductieve denker.
Lessing, het inductieve denkzjenie, wiens fantazie daarentegen niet die van
Goethe of Schiller nauwliks te vergelijken is.
Om zulke en dergelijke hoofdrezultaten uit de geschriften 2 ) van de dichters
te kunnen ont- wikkelen, moet men psychologies onderlegd zijn: met philologieshistoriese scherpzinnigheid alleen zijn zulke rezultaten niet te verkrijgen.
En als we ook het g e v o e l s l e v e n en de daarmee samenhangende
levensbeschouwingen volgens dezelfde metode analyzeren, als we b.v.
vinden, dat Goethe levenslang te strijden had tegen demoniese hartstochten
en 't altijd zijn hoofdstreven was, zijn dichterlike indieviedualieteit, dus zijn
plastiese fantazie en aanschouwelik denkvermogen harmonies te laten uitleven,
dan kunnen we ook begrijpen, dat hij een innige afkeer had van alles, wat
zijn inwendig evenwicht verstoren kon. Zo hield hij o. a. meestal alle
affekten, tot zorg, hoop, berouw, meelijden en dankbaarheid toe, zo ver mogelik
van zich af; en natuurlik, hoe ouder hij werd, in hoe sterker mate hij (lit
deed: 't was een levensprinsiep van hem geworden. Daarvandaan de gangbare voorstelling van de koele, ja koude grijze Goethe, van de weimarse

grijzaard in zijn olympiese rust.
') Dit is geen aanmerking!
') Ik noem hier met opzet 'geschriften' heel in 't algemeen, omdat hier inderdaad
niet alleen de werken van poëtiese aard in aanmerking komen, maar ook o. a. die
van wetenschappelike aard, ook krietieken, brieven, dagboeken en dgl.
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En dan ook eerst kunnen we de juiste kijk krijgen op de persoonlikheid
van Goethes grote tijdgenoot als dichtermens, op Schiller, de geestdriftige
dichter, die zonder affekten niet kon leven en daarom ze zich dikwels suggereerde, als ze niet vanzelf wilden komen; maar tegelijk zonder hartstocht; de
dichter, die vol gloed de lof van de vriendschap 1 ) en de vreugde 2 zong,
maar de demoniese liefde van Goethe niet kende; de dichter met een sterk
ontwikkeld gemeenschapsgevoel 3) en daardoor de sosiale, polietieke en vader landse dichter. 4
Tot zulke en andere verwante uitkomsten is alleen met behulp van psychologiese kennis te geraken, zo eerst krijgen we de hele l i e t e r a i r e persoonlikheid voor ons.
Niet, zegt Elster (blz. 75 v.), `dass die Psychologie eine Wünschelrute sei,
die man nur anzulegen brauche, um die verborgenen Schätze der Poesie aufzudecken. Nein, das Litteraturstudium lässt sich, Gott sei Dank, durch kein
Mittel auf der Welt in einen mechanischen Betrieb umwandeln. Unser
früherer Hinweis auf die Fähigkeit zu tiefer und vielseitiger Anempfindung
als die Vorbedingung erspriesslicher Bethätigung auf diesem Gebiete zeigt,
dass wir uns unsere Arbeit nicht ohne die frischeste innere Lebendigkeit,
nicht ohne stille Sammlung der Seele denken können. Durch die theoretische
Erkenntnis allein werden wir ebenso wenig gute Litteraturhistoriker, wie wir
durch die Kenntnis der Grammatik und Stilistik vollkommene Interpreten
eines sprachlichen Erzeugnisses werden. Es gehört ebenso viel Geschick wie
praktische Übung dazu, das Erkannte mit Glück anzuwenden. Aber erleichtern
)

)

' Vgl. 'Raphael, an deinem Arm — o Wonne!
Wag auch ich zur grossen Geistersonne
Freudigmutig den Vollendungsgang.
Glücklich! glücklich! Dich hab ich gefunden',.....
(Die Freundschaft.)
) Vgl. 'Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elisium,
Wir betreten feuertrunken
Himmlische, dein Heiligthum.'
(An die Freude.)
', Vgl. 'Seid umschlungen Millionen!
Diesen Kuss der ganzen Welt.'
(An die Freude.)
`) Vgl. o. a. uit: Das Lied von der Glocke:
'Heil'ge Ordnung; segenreiche
Himmelstochter, die .....
.... das theuerste der Bande
Wob, den Trieb zum Vaterlande!'
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und berichtigen, vertiefen und klären wird uns die wissenschaftliche Psychologie unsere Bemühungen ganz gewiss. Sie wird uns auf Thatsachen hinweisen, die wir sonst nicht aufzufinden, nicht zu verstehen, oder doch nicht
hinreichend zu würdigen vermöchten'.
De eis, dat de lieteratuurvorser vertrouwd moet zijn met de psychologiese
wetenschap, maakt zijn taak niet makkeliker. Zeker. Maar 'dilettantische
Schöngeisterei ist unser schlimmster Feind'.
Wie kan een kind, een volwassene begrijpen in hun zielsuitingen zonder
algemene en biezondere kennis van de mensenziel ? Niemand, die 't ook
maar zou wagen dit te weerspreken, hoe vaak ook noch in de praktijk tegen
die eenvoudige waarheid wordt gezondigd.
En zou men dan een dichterziel, m.a.w. dichteruitingen kunnen begrijpen,
zonder vertrouwdheid met de psychologiese wetenschap? 't Is immers onmogelik.
`Grosse Belesenheit ist noch kein Zeichen wissenschaftlicher Erkenntnis'. En
juist voor die `wissenschaftliche Erkenntnis' is psychologies inzicht onontbeerlik.
Evenzeer als 't noodzakelik is, dat men met de psychologie vertrouwd is,
om de gevoelsinhoud van de dichterziel te kunnen peilen, is ook psychologies inzicht onontbeerlik om de uiting van dat dichtergevoel in haar
wezen te kunnen begrijpen en waarderen.
En 't gevolg van zulk inzicht is tevens een prinsiepiële verbetering van de
behandeling van menig hoofdstuk uit de poëtiese esthetica.
Zo krijgen we b.v. een heel ander inzicht in 't geen van oudsher onder de
uiterlike, niets zeggende benaming van 'tropen en fieguren' heeft bekend
gestaan, die tot noch toe in de rhetorica en stijlleer of ook wel als aanhangsel
van de spraakkunst voorkwamen.
Maar de begrippen personificatie, metaphoor, antitheze, simbool e. a. zijn niet grondig te behandelen, als ze uitsluitend aan de taal
blijven vastgeknoopt. Een simbool b.v. is heel dikwels ook een-behandlig
handeling of een voorwerp, die, mogen ze ook in taal zijn uitgedrukt ---,
wat niet eens nodig is —, toch daarom noch geen b i e z o n der he i d van
taal zijn. Dus is volledige behandeling van zulke begrippen in de taalanalyze niet mogelik.
Ook horen die begrippen bijeen en wel onder 't psychologiese begrip van
de esthetiese apperceptievormen. De esthetiese apperceptie
is een biezondere manier van denken, die tot de fantaziewerkzaamheid van
de ziel behoort en waardoor niet maar eenvoudig het konkrete leven wordt
weergegeven, zoals 't in de ziel was opgenomen, maar met de projectie van
's dichters denken er in. Zo worden de voorstellingen van de dingen in de
ziel van de dichter door analoge voorstellingen van andere dingen verrijkt
12
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178 J. G. Talen
of er door vervangen, of ook naast de eerste voorstellingen worden tegengestelde voorstellingen geplaatst. En in elk van die gevallen worden de eerste
voorstellingen aanschouweliker gemaakt, wat voor hun gevoelswaarde van de
grootste betekenis is. Als Goethe van 't heideroosje zingt: 'war so jung und
morgenschön', dan is dat voor Goethes taal niets biezonders. Maar wel voor
't estheties gevoel van de dichter, dat 't roosje niet zo maar heel in 't algemeen,
dus vrij abstrakt, `schön' vond, maar er een heel biezonder `schön' aan zag,
't schone van de morgen. Ten grondslag ligt een elementaire denkfunctie,
't verge 1 ij k e II: de voorstelling van 't schone van de roos is vergeleken
met de voorstelling van 't schone van de morgen. 't Schone van 't roosje
is nu ook voor ons door een analoog schoon verrijkt, tegelijk daardoor veel
en veel aanschouweliker geworden en tevens de esthetiese gevoelswekking
belangrijk intenser.
Wie het wezen en de betekenis van de esthetiese apperceptievormen naspeurt, zoekt `die köstlichsten, lebensvollsten Geheimnisse der stilgebenden
Phantasie' te verklaren. 't Zijn 'Kundgebungen des Dichtergeistes, die aus
dem Innersten quellen'. `Nichts ist verkehrter', zegt Elster terecht, 'als die

sogenannten Bilder der Rede für einen äusserlichen Schmuck zu halten, die
dem Stil aufgesetzt würden wie die Schminke dem Gesicht des Schauspielers'.
`Und doch', zo laat hij er op volgen, 'ist diese Auffassung der Sache weit
verbreitet. Sie erklärt sich in letzter Linie durch den Zweck, den die Lehrbücher verfolgten, die zuerst von den Tropen und Figuren handelten. Die
antiken Darstellungen [Griekse rhetoren; Quintilianus!] der Rhetorik und
Stilistik, die bis auf unsere Tage massgebende Vorbilder geblieben sind, gingen darauf aus, dem Redner und Dichter Vorschriften für die Mitteilung
seiner Gedanken zu geben; sie wollten allerlei Mittel und Mittelchen anführen,
durch die man den Ausdruck in der That herausputzen sollte, wie sich die
Schauspieler schminken' (blz. 361 v.).
Maar de lieteratuurwetenschap wil 'weder Redner abrichten, noch Dichter
erziehen' — al zou 't ook mogelik zijn. Ze wil `nur das Verfahren derer
verstehen lernen, die ihrem Stil von innen heraus, der Nötigung ihres
Genius folgend, [besondere] Reize verleihen'.
En nu houdt Elster afrekening met die oude rhetorica's in de volgende
bewoordingen (blz. 362): `Da zeigt sich denn, dass die Erklärungen der
Rhethoriker zu dem wirklichen Verhalten aller echten Dichter, überhaupt
aller schöpferischen Sprachdenker und Sprachkünstler, wie die Faust aufs
Auge passen. Keiner von diesen denkt daran, wenn er seinen Ausdruck
wirksam gestalten will [beter zeker: gestaltet], wo er einen Vergleich auf
könne, worin das sogenannte tertium pomparationis bestehe, aus-treibn
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welcher Lebenssphäre sein Bild entnommen, ob es eine Metapher, eine Metonymie sei, ob er sich einer Personifikation bediene u. dgl. m. Vielmehr bieten sich
ihm die Bilder aus dem Schatz seines Geistes ungesucht, unwillkürlich dar....
Wenn aber die Sache so liegt, dass sich sprachschöpferische Genies uni die
kleinen Regelchen der Rhetoriker nicht kümmern, sondern vielmehr ganz anders
verfahren, so dürfen wir auch nicht die verstaubte Schulweisheit der "Redekünste" wieder hervorgraben, sondern müssen vielmehr fragen, wie es in dem
Geiste der Dichter und Schriftsteller thatsächlich hergeht.'
Men merkt uit de laatste woorden, dat weer de psychologie de wetenschap
is, die tot goed begrip van 't wezen van stielistiese verschijnselen niet gemist
kan worden.
't Is wellicht niet overbodig, hier noch wat over de apperceptievormen in
verband met elkaar te zeggen:
De person if i cat i e ontstaat uit een functie van de menselike ziel, na
uit het bezielen van 't onbezielde. Alles wordt door de mens aan de-melik
mens gemeten (: anthropomorphisme). Deze functie is bij 't kind al waar te
nemen in zijn prilste jeugd. Bij priemietieve volken vinden we de personificatie in hun mythologie terug: buitenmenselike natuurverschijnselen (dingen
en uitingen) worden als goddelike wezens vereerd; en deze goden zijn niets
dan door de fantazie geschapen bovenmenselike wezens met inmenselike
eigenschappen.
Eerst veel later, vooral sedert de vorige eeuw (J. J. Rousseau!) legt men
zijn gehele lief en leed in de natuur, waarbij intussen de natuurverschijnselen
hun natuurlike eigenschappen behouden, dus niet meer als menselike, al is
't dan ook als bovenmenselike wezens worden vereerd.
En niet alleen worden en werden natuurverschijnselen gepersonificeerd,
maar b.v. ook tijdbegrippen als winter en zomer, dag en nacht; ook instrumenten als pijl en boog, zwaard en lier: ook tranen, zuchten, woorden, liederen;
tot abstrakte begrippen toe, zoals zorg, schuld, enz. En treden deze laatste
begrippen als handelende personen op, dan heten ze allegoriën.
De hele wereld, voor zover ze gevoelwekkend is, wordt dus verinnerlikt;
door de fantazie wordt ons menselik gevoel in de ruimste zin in die wereld
ingelegd. De Duitsers hebben tegenwoordig daarvoor de sprekende term

`Einfühlung'.
Legt dus bij de personificatie de mens eigenschappen van zich zelf in
andere dingen (konkrete of abstrakte), bij de andere apperceptievormen worden
in of op de bewust geworden voorstellingen andere, waarover de mens door
de ervaring heeft te beschikken, geprojecteerd. Evenals bij de personificatie
is ook hier een elementaire functie van 't denken werkzaam: 't vergelijken.
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En dit vergelijken kan geheel uitgedrukt zijn, of ook 't kan verzwegen
worden. Daarnaar worden b.v. bij de metaphora's volledige en elliptiese
metaphora's onderscheiden. Als metaphora is b.v. ellipties: `Je moet de
paarden niet achter de wagen spannen'. Daarentegen is een volledige
metaphoor: `Je moet in je redenering niet doen als met paarden, die je achter
de wagen spant'. In 't eerste geval wordt een voorstelling geheel vervangen
door een andere, in 't tweede wordt een voorste lung verrijkt met een analoge.
In de metaphoor is alleen het overeenkomstige in vergelijkbare voor
betekenis, in de antitheze daarentegen het kontrasterende.-stelingva
In de metaphoor dringt de analoge voorstelling in de oorspronkelike; daar
staan in de antitheze de beide voorstellingen eenvoudig naast elkaar.-entg
't Si m boo 1 is verwant met de elliptiese metaphoor: alleen is de verhouding tussen de vergeleken voorstellingen verschillend. Bij de metaphoor —
ook bij de volledige natuurlik — is de analoge voorstelling innerlik verwant
door de gelijkwaardigheid van betekenis: 't is een 'angemessene' voorstelling.
Maar bij 't simbool is de analoge voorstelling veel kleiner als de betekenis,
die er in ligt en die dikwels groots, verheven, univerzeel is. De analoge
voorstelling is hier steeds 'unangemessen'. In de metaphoor 'de hyena's van
't slagveld' wordt uitgedrukt, dat handelingen van zekere menselike wezens
even afschuwelik ons aandoen als wat hyena's bij voorkeur doen. Maar
noem ik 't simbool septer of kroon of kruis, dan staat de betekenis van die
voorstellingen in een verhouding tot de voorstellingen, die ze vervangen, als
b.v. in de aardrijkskunde een wereldkaart tot de wereld. Grootse, moeilik
of niet te begrenzen voorstellingen worden dus door simbolen binnen de
grenzen van 't algemeen menselik bevattingsvermogen gebracht.
Tot de m eta p ho r i e s e apperceptievormen behoren, behalve de metaphoor
zelf, ook de metonymie, de synekdoche en de antonomazie, omdat
ook hierbij voorstellingsverbinding plaats heeft, op verwante manier
als bij de eigenlike metaphora's. Een paar voorbeelden mogen die verwant
-schapverduilkn:
`Wer wird nicht einen Klopstock loben? Doch wird ihn jeder lesen? Nein'.
'Nicht blind mehr waltet der eiserne Speer'. Hierin geeft de betrekking
tussen de werken van Klopstock en Klopstock, 't vuistrecht en de (eiserne)
Speer aanleiding tot 't bezigen van de ene voorstelling voor de andere:
Klopstock (ihn) en Speer zijn m e t o n y m i ë n.
In de synekdoche is pars pro toto of totum pro parte uitgedrukt, b.v.
'Ihm glänzte die Locke [= Haare] silberweiss'. `Gewaltiger Sturm bewegt
das Haus' [ = Halle] .
En de an ton o m a zie hebben we in `de dichter van de Faust' voor
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'Goethe', `Sei uns der Gastliche gewogen' voor 'Sei uns Zeus Xenios gewogen'.
We hebben hier dus een overeenkomstig verschijnsel als wat in de taalwetenschap heet 't gebruik kat exochèn.
Is dus al uit het voorafgaande gebleken de psychologiese verwantschap
van begrippen, die in de stijleer van de oude sleur uiteengerukt zijn, zoals
de antitheze en de metaphoor, waarvan de laatste onder de tropen, de eerste
onder de fieguren te vinden is; van de andere kant worden met behulp van
de psychologiese metode begrippen van de bovengenoemde afgescheiden, omdat ze psychologies daarmee heterogeen zijn.
Zo b.v. is de hype r boo 1 in de overgeleverde stijlleren onder de tropen te
vinden en staat daar dus in de rij'): personificatie, allegorie, metaphoor, enz.
Maar de hyperbool ontstaat niet door een eigenaardige verbinding van voor
zoals de bovengenoemde apperceptievormen; de hyperbool heeft zijn-steling,
ontstaan aan een krachtig opgewekt g e v o e 1 (affekt!) te danken, waardoor een
bepaalde voorstelling alleen groter wordt, als met de werkelikheid overeenkomt.
Als Schiller zegt: 'Der wilde Strom wird zum Meere' of 'Unter mir lag's
noch bergetief', dann is daaruit alleen de gevolgtrekking te maken, dat bij
Schiller op een moment, dat zijn gevoel zich krachtig openbaarde — na
toen hij dichtte — de voorstellingen `Strom' en 'tief' sterk uitgedijd-melik
zijn. 2) Dit psychologies verschijnsel is bij iedereen waar te nemen, die momentaneel door een sterk gevoel wordt beheerst (liefde, toorn, haat, e. dgl.).
Evenzo zijn hyperbolies geworden de begrippen 'viel' en 'verehren' in 'Aus
tausend Wunden strömt schon das Blut' (Körner) en 'Ganz Spanien vergöttert
seine Königin' (Schiller).
Als we volgens dezelfde metode de 14 soorten van tropen, die Quintilianus
opsomt —: de methapoor, synekdoche, metonymie, antonomazie, onomatopoeie,
katachrezis, metalepsis, het epitheton, de allegorie, 't raadsel, de ieronie, de
periphraze, het hyperbaton en de hyperbool -- en daarbij noch het veel groter
aantal fieguren wilden doorgaan, dan zouden we zien, hoe dat alles `kritiklos
zusammengewürfelt' is; en ook, dat verscheiden van die stijlbegrippen niets
dan 'alexandrinischer Kleinkram', 'wertloser Schulstaub' zijn.
') Ook 't op éen rij zetten van b.v. personificatie en allegorie is volgens de
psychologiese metode verkeerd, dus onwetenschappelik, zoals bij de bespreking van
de personificatie is gebleken.
2 ) Ik weet wel, dat in 't tweede geval de Taucher zo spreekt; maar daarmee
verandert aan de zaak niets: niet de Taucher dichtte, maar Schiller. De vie z i e
van de dichter Schiller is 't in dit, zo goed als in 't eerste geval, die in de
aangehaalde woorden wordt uitgedrukt.
Wel beschouwd is ook in 't andere geval de voorstelling zo, dat Möros ziet, wat
Schiller verhalend meedeelt. Maar ook hier is weer Schiller de dichter, niet Möros.
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Aan die gangbare indeling der ouden heeft men al niet kunnen vasthouden,
ook zonder dat de konsekwente toepassing van de psychologiese metode
daarvan de oorzaak zou zijn geweest. Ja, de hoofdindeling was al aan Cicero
te machtig, die de 'tropi' en 'figurae' eenvoudig 'translatio' noemde. En in
zijn bekend werk 'Poetik, Rhetorik und Stilistik' zegt Wilhelm Wackernagel
uitdrukkelik, dat hij, ofschoon met de hoofdindeling eigenlik verlegen, aan
die indeling vasthoudt, maar niet `weil die Unterscheidung brauchbar und

richtig sei, sondern eigentlich nur im Sinne einer geschichtlichen Notiz, um
uns zu merken, was sonst Tropus und was Figur ist genannt worden und
gewöhnlich noch so genannt wird.
Zou 't clan maar niet beter zijn, de termen 'tropen' en 'fieguren' voor goed
naar de rommelzolder te brengen, zoals Elster feitelik doet, al gebruikt hij
er noch de vrij zachte uitdrukking voor, dat hem die indeling 'ziemlich
gleichgültig' is? Wat hebben we aan een terminologie, die we toch niet als
')

gereedschap kunnen gebruiken?
Nu heb ik noch heel wat onbesproken gelaten uit de psychologiese en
esthetiese analyze van de inhoud van lieteratuurwerken:

Die allgemeinen Eigenschaften der poetischen Lebensauffassung; die Normen
der Poesie; de begrippen Affekt, Leidenschaft, Temperament, Stimmung,
Selbstgefühl, Mitgefühl, Gemeinschaftsgefühl, Gewissen, Ehre, Charakter,
Schicksal en noch meer — uit de psychologiese analyze. En uit de esthetiese
o. m. de begrippen schön, ästhetisch, erhaben; 't Komische, waarbij Witz en
Humor; en niet te vergeten, het beroemde onderwerp: 't Tragische.
Maar hoe aantrekkelik ook die onderwerpen zijn, toch moet ik me van een
bespreking onthouden, omdat ik maar een tijdschriftartiekel over de onontbeerlikheid van de wetenschappelike psychologie voor de lieteratuurwetenschap schrijf, en niet geloof door meer materiaal nadrukkeliker
daarop te kunnen wijzen, dan ik hoop te hebben gedaan. Ik heb hier Elster
niet 'ins Handwerk zu pfuschen'.
Wat voor ieder, die met mij van die onontbeerlikheid overtuigd is of 't noch
zal worden, daaruit voor verplichting volgt, wanneer hij zelf de letterkunde
beoefent, hoeft wel nauwliks meer te worden gezegd. Dat ligt in de overtuiging opgesloten en maakt de prinsiepiële verdienste uit van dat gedeelte
uit Elsters 'Prinzipien der Litteraturwissenschaft', naar aanleiding waarvan ik
dit artiekel schreef. 't Is: konsekwente toepassing van de psychologiese metode op de letterkundige wetenschap. —
J. G. TALEN.
') Bij Wackernagel ' t. a. pl., blz. 503.

MAERLANT-STUDIEËN : DE BOETPREDIKER.

Er zijn in de geschiedenis ten allen tijde mannen geweest, die, kloek van
bouw, stoer van blik, met stemmig gewaad, eenzamen te midden van een
grote mensenwereld, — met vaste stap door 't gewoel van straten en markten
schreden, en met striemende koorden de schouders der luchthartig-joelende
scharen kastijdden. Dan gaan er achter hen kreten op van smart en verontwaardiging; ogen bliksemen; vuisten steken omhoog; doch al heel spoedig
sluiten zich weer de rijen, en gaat het rumoer der wereldkermis zijn ouden gang.
Zulk een man, onvermoeid de wereld vermanend, is Maerlant. De strofen dichter en zedegisper, die de Natuur doorvorst als de openbaring van 'n
Zede -lerende Godheid; die de Historie doorzoekt als 't gericht van 'n belonende
en straffende Hand. Die in alles wat Is en Was, voor de ziende mens 'n
rechte weg ziet gewezen tot z'n hoogste Geluk. Zb goed is God, en zó wijs,
dat Hij voor wie Hem in alle dingen leert zoeken, ten volle Zich openbaart.
Moest de mystiek niet z'n wortel slaan in de bodem van de didaktiek?
Als Maerlant nu en dan van z'n lerende weg afwijkt, en in z'n bewerkingen
vooral van de bizarre Arthur-romans dingen vertelt, die gèèn zedelik-richtende
betekenis hebben, dan heeft hij er altijd spijt van. Want alleen dat kan
gebeurd zijn, waarin God lering gelegd heeft. Al 't andere is mensewerk,
is 'favele' of 'boerde.'

Maerlant staat niet alleen. Hij is 'n man van z'n tijd. Duitsland, Frankrijk
en Italië hebben ze ook, die mannen. 1) Maar hij is een van de beste, een
van de frisste. Want telkens weer wellen z'n woorden uit 'et hart, omdat

') Thomasin von Zerclaere, Winsbeke en Trimberg in Duitsland,
Rutebeuf in Frankrijk, Todi in Italië. Ook Dante in z'n Hel. Zie hierover
in den brede Dr. J. te Winkel, Maerlants Werken enz. Twede Uitgaaf 1892. —
Verg. over de tijdgeest destijds de strijd van de Hohenstaufen, de Anglikaanse en
vooral de Gallikaanse kerk tegen Rome.
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er op de bodem van dat hart zo'n levendig en vast geloof in de Christelike
Waarheid. Dit is de bron van z'n kracht.
Mensen? Wat zijn 't anders dan nietige mieren! Wat zijn vorsten anders
dan mensen! Wat priesters en pausen anders?
Niets dan arme zondaars, droevig gevallenen, hulpelozen .... !
Maar tegenover en boven dat wormige mensdom staat God, de Almachtige!
De `Ik ben die Ik zijn zal' ! -- De wereld trilt bij Z'n naam, de aarde siddert... .
Hij die zich gaf in de Maagd, de enige Waardige, Hem te ontvangen....
Die Zich gaf tot delging der schuld, in Adam aangegaan ...
Die in Z'n Kerk die 't mensdom der aarde omvatte, de waarborg gaf tot
onze eeuwige Zaligheid !
Wat er uit die Grote Waarheid te leren viel?
Dat door ootmoed (getuige Maria!) de mens bij God het hoogst klom!
Dat langs de weg van zelfverlochening en martelaarschap (Christus getuige 't
en de heiligen!) de poort van de Hemel te bereiken was!
Dat door het vrijwillig afstaan van goed, genot en naam, in 't kort,
van al wat het vlees aan de aarde bond, een voorsprong was te nemen op
de baan naar 't hemelse Heil!
En dat de menselike uitvindsels . van bezit, genot en roem, onwaar,
vals, uit den Duivel, en — nit dat sataniese — verleidelik waren, omdat ze
àftrokken van God en Z'n dienst, en daarom — tenzij vrome harten ze aan
Z'n Kerk,— Gode onbehaaglike en diep te-wendtoHrlikhvan
verwerpen goederen waren.
Zie slechts Alexanders historie, hoe 't hun vergaat, die dorsten naar roem!
Zie Belsazar sterven, wellustig brassend uit Sions tempelvaten!
Zie de onverzadelike Cyrus zich dronken drinken aan mensebloed!
Maar dat daarentegen, wat de mensen aan God bond, — de Liefde, —
moest, wijl alle liefde uit God is, daar waar ze ook de schepselen onderling
bond, iets als door God geheiligds in zich hebben, en 'n begeerte kweken tot
een zich-zelf verlochenende toewijding.

En fel vielen er slagen op de ruggen der zondaars, die God verlieten,
zich zelf verhieven. Geen groten, 't zij adel of geestelikheid, werden gespaard.
Ze bogen hun knieën voor de straffende Vader, bij 't krachtig woord van de
prediker in 't strenge sermoen :
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„De wereld is slecht. 't Gevoel voor eer — verstikt. Hoog staat de vleitaal.
Maar Hij, die recht is van wandel, lijdt spot en smaad, als verachtte hem
God!....')
Gedoogt dit de Here? Ziet Hij 't lijdelik aan, dat de straffeloos verdrukte
Hem vruchteloos inroept? 2 ) Of... gaat Hein 't Recht niet meer aan? Of...
stond hij 't belonen der braven en 't striemen der kwaden af aan 't Avontuur ?
Nooit ! .... Er is geen Avontuur! De enige en almachtige Heerser is Hij!
Al wat er bestaat, rust onder z'n hoede en regiment. Hij is 't, die de boze
Maar dat Hij ze hoog
verheft, hem rijkdom geeft en naam bij de mensen
stuwt omhoog, is, om ze te pletter te werpen in dieper val!... Duivlengebroed!" 3
....

)

„Alle werk van Gods handen getuigt van z'n wijsheid,!
Neem het mensdom. Wij alle komen van Adam. Toch is de ene vrij en
de andere eigen. Gevierd wordt de adel, de dorper verfoeid! °)
Of dit is, omdat de horigen komen van de boze Kaïn, de gevloekte broeder
Dwaling! — De zondvloed heeft z'n geslacht verzwolgen, al-morde?—
draagt 'n mens, die in 't hart hem gelijk is, de valsheid van Kaïn als 'n
uiterlik teken van 'n vergiftigd gemoed, op 't gezicht.
Of het dan is, omdat ze stammen van de boze Cham, de door de vadervloek vernederde ?! — Domme dwaling! — Kwaad schaap, kwaad jong, ja
zeker!
Maar 't is niet van Cham, dat ze komen, — de „eigen" mannen
stammen lijnrecht af van de vlekkeloze Abraham.
Vanwaar dan dat onderscheid tussen de mensen?
Hoort naar de oude Duitse wet, 5) hoe de eigendom ontstond door de macht
van 't geweld. Geslagen volk, gevangen geraakt, werd bij 't recht van den
oorlog, als slaaf verkocht. Zo kwamen er naast de bezitters, de slaven, de
„gemenen," de verdoemden. En terwijl de wereld z'n koers houdt, zien we
de een omhoog gestoten tot eer en geluk, en de ander omlaag geduwd tot
verderf en verachting." 6
....

)

„Maar hoe kwam het, dat bij aller afkomst van Adam, zo'n grote twist
in de mensenfamielie ontstond, dat de een de ander vermoordde? Want de
nijd is groot en de broeders blaffen en bijten elkaar als honden!
0! die nijd is al zo oud!
Hoogmoed en nijd, ja, 't strijdrumoer begon al in 't hemelrijk. Denk aan
Lucifer, die God gelijk wou wezen, en die de hemel moest ruimen. En nu
') Eerste Martijn, strofe 1. ) Eerste Martijn str. 2. ') Eerste Martijn, str. 11-13.
) Eerste Martijn, str. 37. ') t. w. de Saksenspiegel. ) Eerste Martijn str. 39-41.
8
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hij voor eeuwig in de hel zit te wrokken, besteedt hij z'n ijver tot val van
't mensdom, en spuwt z'n venijn door de wereld, om er de geslachten der
volken mee te vergiftigen. 6
En dit gif der begeerte vaart nu door de zielen. „Mijn en dijn" is de leus,
en de grondtoon der wetten. 't Vrede op aarde is uit. Vrijheid en blijheid
zijn heen. Gelijkheid kent men niet meer. Ware er gemeenschap van goed,
er zou overvloed zijn van tarwe en wijn voor de genoegzame mens. ') Kende
men 't Goddelik bedoelen, dat ons het tijdelik- aardse tot voedsel en kleding
gaf, en om deugdzaam te leven, — de oorlog ging heen, de hebzucht was uit,
en de arme at van de overvloed. Maar helaas! de vrekheid regeert voor de
mildheid; ieder wil alles alléén; 't geweld woedt, de dood jaagt, bloed wordt
gestort, steden en sterkten verrijzen tot veler rouw ! ..." 2
)

)

„En waarvoor is dit nu alles?
Omdat God het zo wil. 't Ene geslacht moet stijgen, 't andere vallen.
Waarom? — Ja, waarom! Wie kan Hem doorgronden!
Hij alleen kent Z'n schepselen, en wie Hem liefhebben of haten.
Maar die Hem 't beste dienen, zullen hun kinderen 't hoogste zien rijzen,
en die Gods wet versmaden, worden veracht en zullen al dieper gaan zinken. 3
Immers, hoe ging het de groten der aarde? Eerst, ja, toen de mensen zich
boven elkaar begonnen te verheffen, — werd het eergevoel altans noch bij de
deugd en de trouw gevonden. Maar wat zien we nu gebeuren? — De groten
spannen samen, en willen van de eer niet meer weten. Ook de adel wordt
met slechtheid besmet. Ze houden 't oor gewend naar de raad der bozen.
Ze houden 't oog gericht .op gewin. Hun woord is wind, hun trouw is glas.
Vals zijn hun regels, en gebroken hun kracht.... Vermaledijd, die de deugd
dus hebben verdonkerd! Ter helle, die 't kwaad als scherts, en 't goed als
gering verachtten ! .... ') Maar geen nood! De baan van 't geluk, in zonde
doorwandeld, was altijd de kortste weg tot verdoeninis. Laat ze gààn, die
geen misdaad ontzien! Lààt ze hun ziel, in zonde verstrikt, bezwaren! .. .
)

Dan komt onverziens de dood, ... en neemt als 'n eeuwig pand, de hemelse
heerlikheid, wier waarde geen sterveling ooit heeft doorgrond. —
Waar blijft nu z'n eer bij de mensen ?
Waar z'n rijkdom boven behoefte ? Waar z'n winst boven begeerte ?

Laat niemand van U z'n hart dus dààrover pijnen. Of — tweestrijd hebben.
') Eerste Martijn, str. 46, 47. ') Eerste Martijn, str. 48-50. ') Eerste Martijn,
str. 49, 50; Torec, vs 2496-2521; Naturen Bloeme II, vs. 58-62. °) Eerste
Martijn, str. 42. ) Eerste Martijn, str. 5-10; St. Franciscus leven, vs. 1-10;
Torec, vs. 2405 -'35, 2445 -'51.
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Want ginder wordt hij gekneveld, de zondaar, en ten vure geschopt. En
z'n geslacht zal als 'n damp vergaan." — ')

„Maar is God nu niet te streng? Is 'n zondaar, die toch niet langer dan
z'n leven lang is, kan zondigen, met de eeuwige straffen der hel niet te
zwaar belaln ? —
Gans niet!
Want voorwaar, God is rechtvaardig. Hij straft de zondaar niet voor de
daad, maar naar z'n wil tot het kwade. Leefde hij eeuwig, zo zou hij ook
eeuwig zondigen. En juist naar die eeuwige neiging om kwaad te doen, — want
alle gepeinzen zijn God openbaar — straft hij z'n schepselen. En wie al
mag huichelen en de boosheid in z'n hart wil beveinzen, — God doorziet
hem en treft hem met Z'n kastijdende hand !" R)

,En omdat God rechtvaardig is, is Hij ook goedertieren. Hij is zo niet,
dat Hij weldaden zou vergeten. Ten jongsten dage zal Hij onze gedachten
en woorden wegen, en zo gering is 't getal onzer goede daden niet, of ze
worden van stukje tot beetje door Hem herdacht. Het zou de Gerechtigheid
;

Gods nadeel doen, zo Hij niet luisterde naar 't gebed Zijner kinderen. 3 ) En
hij die zegt, dat ontbering noch boete, geen gift in geld of in 'n leven van
wijding ons baten mogen, waar we in de hoofdzonden gebonden zijn, — meent
wel de Schrift te doorgronden, maar hij verstaat niet eens wat hij leest en
brengt de dwaling — wat misdaad, Gods Woord te kwetsen! — onder de
twistende leken. Alsof de woorden, wier oorsprong in 't Hemelrijk staan,
zo gauw zijn te vatten ! ...." ')

„Hij die dan in God wil leven, houde deze dingen in 't oog:
Werk met vlijt, en hecht u niet aan 't aardse goed.
Wees in alle opzichten man van eer.
Wees dapper en moedig.
Deze drie zijn 't hoogste. En ge zult niemand minder achten dan ge zelf
zijt, behoudens hen, die 't goede tegengaan en deugd tot ondeugd keren.
Wie dit doet, klimt opwaarts tot ware adel. s)
Want niet dat is adel, al zegt het Alanus, die heet ontstaan te zijn uit de
rijkdom in ver vervlogen tijden. Want die adel is maar uitwendig: mist men
't goed, men mist ook de adel. s) Neen, de adel is begonnen, en begint noch
') Eerste Martijn, str. 14,15. ') Eerste Martijn, str. 16-18. ') Eerste Martijn, str. 22.
) Eerste Martijn str. 19-21. 5 ) Eerste Martijn, str. 44. 6 ) Eerste Martijn, str. 45
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altijd op de bodem van een rein hart, versierd met volmaakte deugden. Dat
is 'n adel die altijd bijblijft, omdat niemand hem z'n voortreffelikheid kan
beroven. 1 ) En hij alleen is gemeen, die de zegen van deze reinheid niet
kan ontvangen. 2 ) Maar iemand, die onbesmet, en deugdzaam en trouw is, —
wat maal ik er om, wie hem won of hem droeg! 3) — aan hem heeft de
Heer in z'n mildheid, op 't kinderlik gebed, het adellik hart gegeven !" °)
„Of dan de rijkdom 'n misdaad is ?
Neen, in zoverre, dat wie z'n rijkdom nuttig besteedt, z'n ziel niet in last
van pijniging brengt, omdat hij rijk is .... Maar, — dóórdat hij rijk is,
hecht hij zich sterk aan 't aardse, gaat God vergeten, en leeft als 'n dier in
onkunde om ten slotte verloren te gaan. Kortom, met rijkdom verderft de
duivel de zielen der mensen.
Beter is 't daarom 't gevaar van de rijkdom te vlieden, dan in z'n nabijheid
te blijven, opdat het u niet verstrikke ! 5) Armoede is 't veiligst, en —
brengt eerder tot God ! s)
Want zoudt ge denken, dat ge, levend in vette weelde, en rijk gekleed,
het eeuwige leven zoudt ingaan, waar Jezus, bevlekt met bloed en in z'n
zijne gewond, aan 't hout hing? 7) Zie, aan de Vader even- machtig, zit hij
en zat hij in Heerlikheid op de Hemelse troon, — en nederig daalde Hij
neer in 't lichaam ener ootmoedige maagd, en duldde op deze arme aarde de
verachtende beledigingen van die Z'n minderen waren.... 8) Zie, dat is de
weg — van passie en armoe — waarlangs men, als Jezus, hemelwaarts vliegt! ')
Steil is hij, ja, de weg, en ongebaand, en nauw de poort. Maar wie hem
beklimt, kent geen vrees, en hem staat de hemel open met 'n leven van
eeuwige vrede.
Leen uw oor dan den arme! Deel van uw overvloed mee!
Neig uw oor tot ontferming! Hoed uw outer en kerk! 1 D)
Waar Christus zelf, het hoofd van uw wet, de scherpte der doornen moest
voelen, zult gij, als lid van Z'n lichaam, Hem niet verlochenen. Verlaat de
weelde, zoek soberheid in spijze en in drank! 11)
Want ik zeg u: velen prijzen de armoe als 't veiligste goed voor de
rovers. Maar inderdaad kiezen ze 't smout, versmaden 't water, staan
naar 't bezit en schuwen ontbering! En deze zijn als de Farizeeërs op Mozes'
') Eerste Martijn, str. 43. ') Eerste Martijn, str. 45. ') Eerste Martijn, str. 43.
) Eerste Martijn, str. 45. 6) Eerste Martijn, str. 65. °) Eerste Martijn, str. 60;
Verg. St. Franciscus leven, vs. 1851-'64. ') Eerste Martijn, str. 64. °) Eerste
Martijn, str. 63. °) Eerste Martijn, str. 67. '°) Eerste Martijn, str. 67. ") Eerste
Martijn, str. 64.
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stoel. Doe naar hun woorden, maar niet naar hun daden. Zelf zijn ze zat,
als ze 't vasten gebieden. Zelf houden ze vast, als ze 't geven gelasten. 1
Klerken en leken, de grote hoop is al een! 1
Jawel, men vindt ze, maar schaars, helaas! — die 't werelds bezit ontvlieden, en door 'n heilige ingeving geleid, zich aan de ascese wijden. Met
welgevallen dragen ze kwelling en smaad, dulden kastijding en 't martelaarschap. En waarlik, die in dat doopsel van hun zonden worden gereinigd,
3
gaan wel de veiligste weg. Zij zeker, zullen God zien !"
)

)

—

)

„Welke is de ware liefde ?"
Is 't de liefde tot het geld en de roem? zoals we ze zien bij de woekeraars
en de ridderschap ? °)
Zalig leeft hij, die geld heeft en goed, en 't met mate geniet. Maar die
het lief heeft, lijdt aan 'n dorst, die niet te verzadigen is. Die liefde is bij
God gehaat. 5
Niet minder de roemzucht!
Zie de ridders rusteloos rijden ter krijg. Ze spillen hun bloed, wonden
hun vlees, alleen om hun naam te verhogen
6 ) Alsof hier eer in
steekt
Neen, wie ware eer bejaagt, laat, wat God leed is, doet, wat Hem
lief is. Dàt is 't, wat Hij gebiedt; — de deugd houdt stand, maar de glorie is
ijdel, ook die in de mond der minstrelen, en daarom zal het geklikklak van
hun tongen wegsmelten als sneeuw voor de zon." ')
)

....

!

....

„Is dat dan de ware liefde, waarbij iemand, naar de eis van de natuur, op
z'n tijd z'n ega zoekt? 8
Als de liefde de kracht is, die twee harten in 'n rein gevoel tezamenbindt,
is ze bij stáge trouw, en tot eerbaarheid betaamd, het edelst genot op aarde.
Haar is de wereld te rijk. Ze geeft 'n leven vol hoop, en 'n rein gemoed. 9
Maar, lane
— hoeveel zwanen zijn zwart ? hoeveel liefde blijft trouw ?
Hoor ze, groten en minderen, mevrouwen en juffers, zingend en deklamerend:
„Hoe heeft me de min verstrikt! Ik heb u zo lief, dat ik sterve
!" Maar
jawel, 't is net andersom. Achter hun rug tenminste. Ze steken er de gek mee.
't Lijkt zelfs wel of de hele wereld tegen de zuivere liefde vecht en niets liever
opgaat dan de weg van de ontrouw. Juist die onbestendigheid in de mensen
)

)

.....

....

') Eerste Martijn, str. 60 61. ') Eerste Martijn, str. 60, 62. ') Eerste Martijn,
str. 62; Verg. St. Franciscus leven, vs. 13-30 en passim; alsmede de moralisasiën in Naturen B 1 o e m e. ) Eerste Martijn, str. 29. `) Eerste Martiju, str. 29, 32.
') Eerste Martijn, str. 29. ') Eerste Martijn, str. 30, 31. ) Eerste Martijn, str. 26, 33.
e) Eerste Martijn, str. 33, 34.
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maakt, dat ze zo licht te verleiden zijn, 't spoor bijster raken en op die manier
tot de bewering komen, dat de liefde blind is. Kan je begrijpen! De onstandvastigen weten niet eens wat liefhebben is !" ')

„In 't algemeen, — laten we eerst eens generaliezeeren, — wat is 't toch, dat
de mens afleidt, z'n oog of z'n hart! Dat er tussen die twee hierover oneenigheid is, weten we. Het hart verwijt het oog, dat het open ligt voor elke zonde.
In plaats van 't hart te helpen, en de deur voor de vijand te sluiten, bezwaart
het oog z'n vriendin met zonde op zonde, en bedriegt ze in plaats van te ontzien.
Zo zegt het hart. En 't voegt er bij, dat het beter ware, 't onnutte ding uit
te steken en onder de aarde te stoppen! Zo 't oog was gebannen uit de gunst
van de mensen, waren haar eigen schulden lichter dan stof.
Maar 't oog zegt: „Ik heb u altijd erkend als m'n gebiedster en koningin,
en nu maakt ge drukte om niets en geeft mij de schuld van dingen, daar 'k
helemaal vreemd aan ben. — Wat uitsteken ? ! Wat was de mens niet 'n
kruk zonder mij! Kommandeer maar gerust over mij als over de andere leden.
Ik ben uw dienstwillige dienaar. Maar ik zeg u: ge zèlf volgt graag de dingen,
die ge door 't venster bespiedt, en u aantrekkelik schijnen. Wat door mij binnenkomt, zou geen scha doen, zo ge zelf zonder onreinheid waart. Maar ge zijt
als 't broze riet, en waait mee met de tocht! Wijt uw boos humeur liever
aan uw onstandvastigheid !"
En wat zegt nu 't Verstand in dit geschil? —
Voor onbetwistbaar schuldig in de eerste plaats acht ze het hart, omdat
dit volgens eed en plicht het oog moet beheersen. Maar dat de dwaling van
't hart plaats kan hebben door 't zien, wijt ze aan het slechte toezicht der ogen.
Dit leert ons alvast dat als 't hart de wereld wil vluchten, de ogen de
wereld voor niets bespieden. Maar als 't gewoon is, om zich tot datgene te
neigen wat het door de ogen ziet, dan voert het 'n hoge toon, en 't oog wordt
verplicht z'n onrecht te bekennen ...." 2
)

„En als we dit nu in 't biezonder toepassen op de min?
Hoe kan iemand de vrouw noch beschuldigen, dat zij door de opslag van
haar oog de mannen 't hart ontsteelt! Wat kan 'n vrouw er aan doen, als
'n man nauwlettend op haar schoonheid acht geeft? Haalt zij er hem toe
over? Zo de klager bijtijds 't gevaar ontvlood, zou hij dan met geen beter kans
't gemoed verstalen, en 't hart niet laten bezwijken ? .... ')
Natuurlik zijn bij zo iemand de vrouwen trouweloos. °) 't Spreekt van
') Eerste Martijn, str. 34, 35. Verg. ook str. 25. ') Eerste Martijn, str. 51-59.
) Eerste Martijn, str. 70. ) Eerste Martijn, str. 72.
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Maar wil ik eens wat zeggen? — Vrouwen zijn van nature goed. Ze
zelf!
wijn en de vuurgloed; ze verblijden het leven
als
de
Maar men kan
zijn
te vèèl doen aan 't proeven, en z'n schenen te dicht zetten bij 't vuur. Maar
wie er maar niet onverstandig in doordraaft, bedachtzaam doet, z'n lusten
beperkt en z'n ogen bedwingt, zal inzien, dat de ware liefde tot de vrouw
En daar komt noch bij,
rijk is aan zegen. 1) Maar er zijn altijd dwazen
dat overmaat de prijs verlaagt; en wat onbemind wordt, wordt al gauw belasterd.
Arme vrouwen! Zij zijn 't, die door de bedriegelikheid van de man, verblind
haar schoonheid beklagen !" 2
....

....

....

)

„Presies hetzelfde is te zeggen van het grote geweld dat de wereld over de
vrouwen maakt, als zouden zij — met name door Eva — de zonde over de
mensen hebben gebracht. Ze zeggen dan, dat Adam door Eva verleid is...! 3
Maar, ik vraag u, als iemand 't goede en 't kwade zelf kent, hoe kan hij dan
zeggen, dat hij in dwaling gebracht werd? Als ik de zee vóór me zie, en ik zet er
op 'n onverstandige raad van anderen m'n voet in, aan wie moet ik 't dan
wijten, als de stroom me meesleept? Ik kan me wel boos veinzen, zeker, maar
men zal me noch lang beklagen, dat ik me zelf in druk heb gebracht." ")
)

„Neen, de ware liefde begeert niet, maar geeft; en in haar toewijding is ze
de afspiegeling van de Goddelike liefde.
Zie, als ik 'n vrouw liefheb, die haar hoofd van me afhoudt, en 'n andere
vrouw, die ik ondanks haar schoonheid niet op prijs stel, bemint mij boven
alles. Aan wie moet ik mij nu geven? 5
Aan die ik liefheb, is 't niet? M'n hart laten neigen tot wie me de wonde
toebracht, niet waar? Al maar m'n hoofd laten hangen! Narcissus immers
aak, verkwijnde van hartzeer over z'n hopeloze liefde voor z'n beeld? Medea
ook, al wees haar rede de rechte weg, liet de wil aan 't roer, en gaf koninkrijk en famielie prijs? En dan al die andere ontelbare voorbeelden uit de
historie der heidenen? s) En dan Adam en Simson en David! En Salomo!
En 't sermoen van Zerubbabel, dat wie de liefde voor de vrouw ontvluchten,
nooit geen rust meer hebben in 't hart, en bf haar moeten volgen bf hun
verstand verliezen? Om niet to spreken van wat't woordje AMOR inhoudt ?" ')
)

') Eerste Martijn, str. 71. ) Eerste Martijn, str. 72. ') Eerste Martijn, str. 68.
`) Eerste Martijn str. 69. ') Dander Martijn, str. 5-7. ') Dander Martijn, str. 8-11.
') Dander Martijn, str. 17-19. AMOR moest betekenen: Animi Motus Obstans
Rationi, d. i. een gemoedsaandoening tegen 't gezond verstand in, of zoals Maerlant
vertaalt: Porridge die den sin onliet. Natuurlik spot hij er mee. Dergelijke verklaringen lagen in den geest van de tijd. Zo ook lichtte men DOMINUS toe met
de Latijnse namen van zeven hoofddeugden.
2
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„Zodat wij dan moeten doen als Adam, en de liefde't verstand laten beheersen ? ')
Voorwaar, ik zeg u, dat deze soort liefde zotheid is. Liefde kènt geen
zonde of schelmerij. Reine liefde verdwaast niet. Vermaarde schrijvers zullen
't met mij getuigen. 2 )
Lees de oude en nieuwe Wet. Raadpleeg 't leven dier heilige mannen. Ze
kenden God, maar geen blinde liefde, en namen hun vrouwen op dit verdrag,
dat God ze zou zegenen met nakomelingschap. En al moesten ze de kwellingen der min ondervinden, daarom haalden ze zich noch niet het kwaad op
de hals, dat aan 't heidense (straks genoemde) volk overkwam! 3 )
Zie Abraham! Als z'n bijwijf Hagar zich boven Sara gaat verheffen,
wat doet hij dan om 's vredes wil? Hij stuurt ze weg, omdat z'n verstand
z'n hart beheerst. Een exempel, dat een waarlik wijs en edel man liefheeft
met verstand. 4 ) En daarom zijn die voorbeelden van zoeven God niet welgevallig, omdat hij ons leert, de zonde te vlieden en op waarachtige liefde te zien." 6)
„En wat is dan nu eindelik die waarachtige liefde? !"
Dat is de Goddelike Liefde, niet door ons te omvatten. Het is die Liefde,
die zich prijs gaf in Christus. s) Als God liefde geeft, geeft Hij zich zelf.
Al wat Z'n scheppende hand
God is Liefde, openbaart zich in Liefde.
Haten
kan
Hij niet, zelfs Lucifer haat
wrocht, bemint Z'n vaderlik hart. 8)
Hij niet. 9) Wat Hij haatte, zou geen ogenblik stand kunnen houden. 10 )
Maar toch, al haat Hij niemand, geeft Hij niettemin 't eeuwige leven niet
')

aan hen, die met vurige liefde Hem trouw zijn gebleven?
Of aan die tegen Hem zijn?
Ik zou wel zeggen; Z'n goedertierenheid zou niet volmaakt zijn, zo Hij die
in Z'n dienst staan, zonder hulpe liet ... ! 11)
En kijk nu eens hier!
Moet nu niet ook ik, op mijn beurt aan haar, wie 't een lust is mij te beminnen, bereidwillig m'n liefde geven? 12 ) Ben ik aan haar niet meer schuldig,
13)
dan aan die 't hoofd van me afwendt en haar genegenheid elders plaatst?
Zo wil het immers God ? !
En Eva?
Kon zij er aan doen, dat Adam, ons ten verderve, op hhàr aanbod, de
appel nam ? .... En nochtans, 't was ons noch tot baat! Want hierdoor
`) Dander Martijn, str. 8, 20. ') Dander Martiju, str. 13. ') Dander Martijn, str. 14.
') Dander Martijn, str. 15. ) Dander Martijn, st. 20. °) Eerste Martijn, str. 26, 27.
') Eerste Martijn, str. 27; Dander Martijn str. 25. °) Dander Martijn, str. 22.
°) Dander Martijn str. 22. `°) Dander Martijn, str. 23. ") Dander Martijn, str. 24.
") Dander Martijn, str. 24. ") Dander Martijn, str. 16.
6
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juist kwam 't hemelse Lam op aarde, om ons te redden. De Zoon zoende de
!"
toorn van dE Vader, en wees ons de weg tot het erfrijk
....

„En wat was de grote zeldzaamheid hier?
Een maagd stemde door haar nederige ootmoed de Godheid zo zacht van
zin jegens 't mensdom, dat Hij zich voor ons liet verderven! ')
Ziet, kwaadsprekers en rumoermakers, die weldaad deden de vrouwen. Al
wat is en zijn zal, engelen, mensen, groten en klenen, zij zegenen in Maria
de Vrouw, die 't menselik geslacht uit z'n val ophief. Zij was 't, die uit de
hel de zielen verloste, die Lucifer reeds tot de zijnen had gerekend. 2
Vergeef dan om de wil van de Hoogste der Vrouwen, de kleine verdrietelikheden, die u al de vrouwen der wereld mochten hebben aangedaan !" 3
)

)

„Dezelfde lauwheid, die zich te slap voelt z'n lusten te tomen, toont zich
ook elders in.
Wat zien we in 't Oosten? In 't Heilige land verdierven de Saracenen de
laatste gelovigen: maagden werden onteerd, predikheren gevangen, anderen
gemarteld, geroosterd, onthalsd, als varkens gebroeid ! .... °) 0 Acre, o laatste
5) Maar 't was om u, Christenburcht, wier val reeds Christus voorspelde!
te
wekken, duldt Christus, dat
hier,
om
U
op
volk
te beproeven! Dáárom,
z'n tempel en woonland worden ontwijd! s)
Te wapen dan, baronnen en vorsten!
Gordt uw zwaard, en wet uw lemmet
Christus roept, en 't crucifix sleept langs de straten ! ')
Helaas, Gods stem roept vergeefs! De Kerk is onterfd van haar leen, —
en, schoon ze uw Moeder is en u zuivert van zonde, — ze zit in rouw, en
de hand der vervloekten beheerst haar gebied." $)
....

.... !

„Wat let hun, de ridders en vorsten?
De onderlinge nijd en de onderlinge vete. 9) En vooral de begeerte naar
goud. Wijd gaapt de mond naar schatten, maar 't oor is doof voor de klacht
van de Kerk. 10) Wat beurt er als 't hoofd zich vol zwelgt van wijn? —
't Bederf dringt in de leden. De mond gaat roepen, de voeten waggelen, de
handen grijpen verkeerd.... ")

') Eerste Martijn, str. 73. ) Eerste Martijn, str. 74. ') Eerste Martijn, str. 75.
') V. d. Lande v. Oversee, str. 1, 5 -7. ) V. d. L. v. 0., str. 5. e) V. d. L. v. 0.
str. 3. ') V. d. L. v. 0., str. 8, 3. ) V. d. L. v 0., str. 2, 4. ) V. d. L. v. 0.,
str. 1'>. '°) V. d. L. v. 0. str. 3, 4. ") V. d. L. v. 0., str. 9.
13
T. a L. vnr.
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Zo ook de Kerk, die de Christenheid leidt, maar 't hoofd nu mist en geen
raad weet. En er is geen lid, 't zij keizer of koning of kerkvorst, of 't is
door hebzucht van z'n reine zeden ontaard.
t Zijn
Zie ze, de heren van 't land en de steden, met valken jagen! 2
en
Karel.
Zij
zouden
't
onrecht,
de
tijden
dan
toen
Godfried
leefde
andere
Kerk aangedaan, niet hebben geduld! ') Maar gij doet anders. Gij trekt uw
ogen àf van Hem, die ge eerst uw bloed hebt onttogen. Gij laadt op u
liever andere dingen, en laat God onder Z'n last versmachten! 4
En wat voor nut gaf 't noch, waar ge uw zwaard trekt? Wat trok de Kerk
voor profijt van de tienden aan u gegeven? Wat doet ge in Tunis? Wat
')

)

'

)

in Arragon? Eerstdaags zult ge uw wettig goed noch gaan verteren, ter
plaatse waar de Kerk steeds zal schromen zich ooit te begeven !" 5
)

„De geestelike heren ?
Ja, hard kunnen ze lopen, waar plaatsen in kerken en kapittels zijn te
begeven. De ene smeekt, de andere vleit. Nu kan men zien, wat simonie
is ... ! s) Men houdt ook deftige liefjes :.. ! ') En wat voor lui zijn dat,
die er het vette afhalen? Roofvogels, schoeljes!.... We hebben ze nodig,
de luitjes. Er zijn goeien onder, da's waar. Maar, .... zet ze eens op één
hoop, allemaal zullen ze, op een stuk of wat na, bij der duivelen oproep
ter helle varen!
Zo kan men met slechtheid in Gods wijngaard komen. Arm fruit, dat u
aanbevolen is! $)
De grootste prebenden zijn voor de boosheid. De godsvrucht kan bedelen gaan.
Is 't wonder, dat de Kerk zo weinig vrienden en zonen telt? Men wil wel
de cijns van de Kerk, maar liever niet de slagen weerstaan!" 9
)

„De Heer aan 't kruis vroeg naar geen schatten. Wat Hij wilde, was voor
ons lijden, om ons ten Hemel te voeren. Wie zal gaan, waar Hij heenging
om ons zalig te maken? .... Men blijft liever thuis, niet waar, om stil te
IS)
zitten, en uit te kijken naar dat wat gemak en weelde geeft!"
„Vorsten en baronnen, neem op uw schild! Het bloedende schild van Christus,

`) V. d. L. v. 0., str. 9. ') V. d. L. v. 0., str. 18. ) V. d. L. v. 0., str. 17.
`) V. d. L. v. O., str. 15. ') V. d. L. v. O., str. 10. `) V. d. L. v. O., str. 12.
Der kerken Clage, vs. 59 -65, 196-204, en passim. ') V. d. L. v. 0., str. 13.
V. d. L. v. 0., str. 12, 13. ) V. d. L. v. 0., str. 14. Verg. bij dit alles de klacht
van Christus aan de hooge standen in Ene Disputasie van onser Vrouwen,
vs. 196-416; evenzo de moralisasieën passim in Rijmbijbel en Naturen Bloeme.
'°) V. d. L. v. 0., str. 11. Over Christus' heldenoffer: passim.
3
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waarmede Hij aan 't kruis de Satan bestreed, en als zege uw redding bekampte!
Hoort, de roepstem der Kerk. Zijt ge haar leden? Betuig dit door ten strijde
te gaan, met 't schild op te nemen, gewijd door 't parelend bloed! ')
Weeg mijn woorden! Betracht mijn vermaning!
Verteder uw harten! Verwerp uw begeerten!
Ontlaad de schatten, die 't volk verdrukken!
En geve God in onze laatste ure ons 't ware Geloof, opdat onze zielen
verlost mogen worden uit 't Helse vier !"
2
—

)

Noch 'n enkele opmerking.
Vooreerst: mocht Maerlant zo spreken? Bracht hij de Kerk van Rome
niet in gevaar, door af te doen op de wandel van haar dienaren?
Neen, — want Kerk en leden der Kerk waren twee. De Kerkleer zelf
werd niet ondermijnd. En op de bodem van z'n hechte trouw ààn z'n Kerk,
kon een goed lid, als Maerlant, met aan te wijzen wat haar onwaardig was,
voor haar Eer en Zuiverheid strijden. Niet hij toch was de afvallige! En
de besten wisten met hem, dat spreken hier plicht was.
Van ouds al, — juist door het ascetiese dat de Kerkleer kenmerkte, had
men bij 't verwereldliken van 't Christendom, op meer zuiverheid aangedrongen.
Zonderde men zich af, in 't O. in de woestijn, in 't W. in de kloosters.
Maar al scheidde men zich af van de wereld, in de verste verte dacht
iemand er niet aan, zich af te scheiden van de Kerk zelf! Vooral de strengsten niet!
En daarom verklare men bij Maerlant z'n heftige toon (al moge er wat
van die overdrijving in zijn, die de kracht van 't bewijs legt in de kracht
van 't woord) in de eerste plaats de sterkte van z'n Geloof.
Verder vragen we: kon 'n Kerk, die onder hare voorvechters tegen de
wereldse zin, mannen telde als Maerlant, (en z'n eeuw telde er meer met 'n
krachtig zedelik bewustzijn) -- kon ze, met haar eigen sterke hiërarchiese
indeling, het demokratiese standpunt van onze boetprediker goedkeuren?
Zeker, kon ze dat. Want de Kerk, die hij diende, diende hij in hààr
geest. Ondanks haar strenge inwendige hiërarchiese vertakking, die ze in de
vroegste tijden inrichtte konform met de sterk gesentralieseerde KeizerlikRomeinse Staatsregering, heeft de Kerk naar buiten altijd demo k r a ties
gewerkt. Ze heeft de standen zoeken te nivelleren, het lot der Oude slaven
en der M.E. -se lijfeigenen verzacht, Europa geestelik door haar monniken') V. d. L. v. 0., str. 16, 17. ') V. d. L. v. 0., str. 19. Zie ook passim.
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orden ontgonnen, de mens naast de mens in z'n waarde gezet, de gelijkheid
('t iedeaal van 't Verleden en van de Toekomst) voor 't Godsgericht gepredikt,
en binnen de kloosterwanden doorgevoerd. Ze heeft alle weten en kunnen in
't Christendom geabsorbeerd en de beoefening van de kunsten en de wetenschappen, waarvan de strekking en de uitkomst de verhoging van Gods ere
was, voor al haar Zonen toegankelik gesteld.
En toch, — ondanks z'n trouw aan de tradiesie der Kerk — is er in
Maerlant iets dat hem opheft boven de geest van z'n tijd, iets persoonliks,
dat hem tot 'n eiland maakt in de brede wateren der M.E.-se didaktiek.
Dat is — men vergelijke met hem B o e n d a l e' s verhaal van de zondeval in
de Lekenspiegel — vooreerst z'n mildheid in z'n beoordeling van de
vrouw, niet de strafwaardige gevallene bij Maerlant, maar de beklaaglike
hulpbehoevende; niet de verdoemde, doordat ze verleidde, — maar de Verkorene, door Goddelike gunst, als in ruil voor de smaad, die mannenruwheid
en eeuwen van dwaling op haar zwakke schouders had opgehoopt. Kleinzieligheid alleen, kon volgens hem, aan de vrouw de val van de man verwijten;
wie man was, moest vast staan; en zo de vrouw zwak was, dan had z'n
sterkte er doodeenvoudig rekening mee te houden, en z'n eigen zwakheid er
zich niet achter te verschuilen. Even kleinzielig was het volgens hem, vrouweliefde op te offeren aan eigen begeerte; waarom zou de m an niet offeren,
aan wie de kracht was en de daad, en de wereld; waarom moest het de
vrouw, die niets had dan hem, 't Iedeaal van haar toewijdende Liefde?
Christus gaf zich ook, en de navolging kwam toch 't eerst aan de man toe?
Dit zelfbedwang, tot aan ascetisme toe, van 't mannelik karakter, naast
de verheffing en de verering van de vrouw geeft aan Maerlant een sterk
Germaanse karaktertrek. We spraken 'n vorige maal over z'n westers mysticisme. 1 ) We wijzen in de derde plaats op z'n ijverig streven — z'n kolossale arbeid, in z'n grote verscheidenheid, ligt voor ons — om het volk, de
grote massa om hem, mee te laten delen in 'n zo mogelik gezuiverde en ver
-betrd,mokaisChtelur.
J. KOOPMANS.
') Zie afl. 2.

HOLLAND = HOL -LAND?

In de „ Etudes archéologiques, linguistiques et historiques déd. lt Dr.
C. Leemans, p. 285, is Prof. R. Fruin tegen de toen (1885) algemeen aan
Holland = Holt-land opgekomen en heeft Holland =-genomtil
Hol -land voorgesteld. Prof. Verdam heeft in zijn „Woordenboek" en
schiedenis der Nederlandsche taal" deze opienie gedeeld; sinds dien tijd wordt
in de meeste geschiedenisboeken deze etiemologie als een zekerheid opgegeven.
Terecht ?
Fruin heeft tegen Holland = Holtland 3 bezwaren:
le. De oudste vorm, waarin het woord verschijnt, (lie en 12e eeuw is
Holland. „Dat de kronieken in handschrift van de 14e en 15e eeuwen, naast
de gewone schrijfwijs Holland, ook nu en dan Holtland spellen, baat ons
niet veel, want het is waarschijnlijk, dat geleerden van dien tijd, evenzeer
als hun volgelingen van de 16e en latere eeuwen, aan de beteekenis van hout
geloofden, en dus om juist te schrijven de t tusschen de beide li's-land
eigendunkelijk hebben ingelascht."
2e. Is het waarschijnlik dat holt voor land in hol, in plaats van in hout
is overgegaan? In de oude stukken toch vinden we een Holtreka vermeld
en tegenwoordig heeten dorpen in verschillende streken Houtrak en Houtrick
en Houtrijk."
3e. „Past de verklaring Holland uit Holtland ook wel volkomen op het
land, dat eigenlijk Holland heet? Zulk een streek zou men later een wildert
of een wildernis hebben genoemd; temeer, wanneer wij het land van Dordrecht
en van den Zuidhollandschen waard ons voor de verbeelding roepen. We
zien dan een land, laag, doorgaans moerassig en drassig, en nu is het opmerkelijk, dat de Teuthonista van Van der Schueren olland met broek of
broekland vertaalt."
Het eerste lijkt het zwaarst, maar, wanneer we enige voorbeelden van vóór
1250 kunnen opgeven, geloven we, dat dit geen gewicht meer in de schaal
kan zijn.

1. In het charter van 1083 ') (Oorkondenboek van Holland en Zeeland,
no. 89), dat op zijn laatst, naar de mening van Fruin -zelf, uit de 12e eeuw
') Over dit charter is een interessant debat gevoerd tussen de Heren Pols,
Kappeijne van de Capello en Fruin. Terwijl Pols verklaart (Fruin's Bijdragen.
Derde reeks. IV, 152), dat deze akte in alle geval niet v6ór het laatst van de 12e
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dagtekent, lezen we: In nomine sanctae et individuae Trinitatis ego Theodericus Dei gratis Holtlandensis comes reputans mecum incertos casus humanae

fragilitatis, decrevi, etc."
2e. In de oorkonde n°. 33 (Oorkondenboek v. Holl. en Zeel.) vinden we:
„Commemoratio de rebus sancti Martini Trajectensis ecclesiae, quae jam olim
ibidem a fidelibus traditae sunt. In Holtland IIII mansi." Van deze oorkonde
zijs 3 hands., alle door de uitgever vergeleken; het eerste (A) is uit de 12e
eeuw (Brits Museum), het tweede (B) is eveneens uit die tijd (bisschoppelike
Clerezie te Utrecht), het derde is uit de 14e eeuw. Varianten zijn bij deze
plaats door de uitgever niet opgegeven; dus we moeten aannemen, dat in A
en B dezelfde lezing staat.
3e. In de Annales Egmundani (Monumenta Germaniae historica. script.
ts. XVI, p. 442) zijn verscheidene plaatsen, waar de dentaal vóór de 1 staat.
Deze annalen worden door v. Richthofen in de 13e eeuw geplaatst, doch een
gedeelte daarvan is waarschijnlik uit vroeger tijd. Slechts plaatsen voorkomende
in de perkamenten codex in 't Brits museum, niet uit het Hamburgse afschrift van 1600, zullen we hier opgeven: Mon. Germ. : Holdland, p. 447,,
Holdlandiae, 447; Holtlandiae, 452, 462, 462, 463, 466, Holtlandensis 455
455, 456, 456, 460, 461, 466, Holtlandense 453, Holtlandensi 462, Holtlandensem 466, Holthlandensem 466, Holtlandenses 455. Misschien zou het
aantal der bovengenoemde plaatsen 1) noch te vermeerderen zijn, wanneer men
Nederrijnse charters en keizersoorkonden doorzocht; we hebben hier ons tot
de Hollandse kronieken bepaald. Maar uit de bovengenoemde voorbeelden
blijkt o. i. ten duidelikste, dat de vorm Holtland reeds vóór 1200 bestaan
heeft en niet door scribenten uit de 14 6 en 15e eeuw geschapen is.
Het tweede bezwaar van de Heer Fruin lijkt ons het minst gewichtig. Het
plaatsje toch, dat eens Holtreka genoemd was, gaf zijn naam niet aan een
groter gebied, terwijl, wat eens Hopland geheeten was, zijn naam leende aan
een geheel grafelik domein; zo kon holt in Holtreka de gewone taalvergroeing
eeuw is geschreven, verklaren Kappeijne (V, I, enz.) en Fruin (V, 202, enz.), dat
ze van veel ouder datum is. Laatstgenoemde haalt een brief aan van 1162 (Oorkondenboek I, no. 143), waarin Graaf Floris in strijd met hetgeen zijn vader voor
beweerd en gedaan had, aan de abdij van Egmond de kerk van Vlaardingen-mals
toekent „cum universa decimatione inter fluvium Madlinge et rivulum Thurslede,
qui vocatur Harga, cum omnibus attinentiis suis tam in prediis quam in mancipiis,

sicut a comite Arnoldo tradita est sancto Adalberto et a Theoderico comite
con fermata. De kursief gedrukte woorden kunnen alleen op het charter van 1083
doelen, want van een andere bevestiging door een graaf Dirk van de giftbrief van
Arnulf is niets bekend; ook de woorden, vergeleken met die, welke Graaf Floris
bezigt, maken het noch duideliker.
Deze opmerking van Fruin weerlegt de gissing van Pols betreffende de oorsprong
van het door hem onecht verklaarde stuk, vooral, door het jaar, waarin de vervalsing geschied zou moeten zijn, zooveel nader te brengen bij het jaar, waaruit
het stuk, zo het echt is, dagtekent.
') Enige dezer plaatsen zijn ook te vinden in Förstemann, Altd. Namenbuch, II.
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van holt mee -ondergaan, terwijl holt in Holtland, dat geen noemer van een
duidelike eigenschap meer was, hetzelfde lot onderging als zoveel andere
eerste leden van persoonsnamen, die oorspronkelik samenstellingen zijn.
Voor de lie eeuw nu was de wegval van de dentaal vóór 1 mogelik; reeds
komt hij voor in de Karolingiese psalmen: anliton (Ohd. antlitze) Gl. Lips.
29, guolicheide 56, 61, 67, 70, 72, Gl. Lips. 535, guolikheide 56, 62, guolikheide 56, 65, guolikkeide 56, guoliccoda 73, evenals in 't Fries: ddla (dadla),
wonlian (wondlian), onlinga (ondling). In 't Middelnederl. treft men reeds
verscheidene voorbeelden daarvoor aan: Belleem, Scollant, goelike, qualic,
brullocht, werelijc, enz. naast Bethleem, Seottlant, goetlike, quatlic, bruutlocht,
werelije, enz. Hoe veel eerder was dat niet fieziologies mogelik na een l!
De r in Holtreka daarentegen duldde gaarne de 1 vóór zich.
Tans komen we aan het derde bezwaar van de Heer Fruin.
De streek zeker, die oorspronkelik alleen de naam droeg van Holland, was
een moerassig land, maar met hout bezet. In de Gesta episcoporum Cameracensium ') leest men: „Erat enim locus quidam silvis et paludibus inhabitabilis,
qui ab incolis Merweda nomen accepit, ubi videlicet Mosa et Wal fluvius
corrivantur." In dezelfde Gesta wordt van een „silva" gesproken.
Voorzeker de streek om Dordrecht was geen bosland en silva moet hier niet
sienoniem gedacht worden met het Nederlandse woud, maar toch de ooggetuige
uit die dagen viel het op, dat er zoveel hout in die streek groeide. En zoals
men in een bergland heuvelen zal voorbijgaan, maar zijn oog laat rusten op
een vallei, zo zal men in 't lage land geen oog hebben voor sloten, kuilen
en gras, maar zijn blik geven aan hout, dat ópstaat in de vlakke eentonig
Niet de laagte — die hebben de naburige streken met haar gemeen —-heid.
maar de rijkdom aan hout is het karakteristieke van die plaats, en dat karakteristieke geeft de naam.
Dat Van der Schueren een woord olland vertaalt met broekland, dat, zoals
Prof. Verdam zegt in zijn Woordenboek ", in 't buitenland namen voorkomen
met hol (= laag) als eerste deel, kan, geloven we, na het boven door ons
aangevoerde van niet grote waarde voor de etiemologie Holland — Hol -land
zijn. Het lijkt ons veiliger voorlopig bij de vroegere etiemologie Holland =
Holt-land te blijven.
Amsterdam, 13 Febr. W. F. GOMBAULT.
') Mon. Germ. VII, 471.
ONBEWUSTE KUNST.

Leest Schmid en gij zult begrijpen hoe Wagner, aangedreven door een geheimzinnig iets dat God in de ziel van den kunstenaar legt — of hij zijn eigen
gaven eerbiedigt of niet — iets schoons schreef
„Unbewusst, höchste Lust!"
en verre ten achter bleef waar hij meende met zijn verstandelijke Leitmotief-theorie enz. enz. het toppunt der kunst bereikt te hebben."
Dietsehe Warande, 1898.
Zou Woordkunst niet evenzo zijn?

VROEGER, — EN NU?

Het heugt mij nog hoe de middelklasse geschaard stond voor het met losse
„proefzinnen" en „exempels" rijk beschreven schoolbord, in stilte genietende
van de leer der logische analyse, volgens Roorda en van Wieringen Borski.
En ook herinner ik mij, hoe ik zelf in later jaren, mede opgestegen in de
sferen der philosophische taalbeschouwing, onvatbaar bleef voor de bekoringen
der Alexandrijnsche taalmetaphysica. Nog rijst in „eenzame avondstonden"
scherp en klaar, als ware het levend, het beeld in mijn geest op van den
als demonstratiemiddel op een college over het mathematisch vlakwezen onvergelijkelijken Klaas Klaassen, toenmaals slechts tweede ondermeester aan de
stads burgerschool. Ik verwarm me nog aan den gloed, waarmee hij ons bengels,
de eerste beginselen van het spreken der „Nederduytsche taal" onderwees;
noh hoor ik het doordringend neusgeluid, waarmee hij zonneklaar bewees, dat
de geleerden vinden moesten, hoe „schip" en „dak" onzijdig, totaal onzijdig
waren en toen hadden vastgesteld, dat men voortaan nu zou zeggen: het schip
en het dak, een uitvinding, die ook ons, onwaardigen, ten goede kwam. En
dan in een laaien gloed van wetenschappelijken ijver, ging hij voort en leeraarde,
hoe Siegenbeek en zijn trouwe vriend Bilderdijk eindelijk na veel nachtbrakens
ontdekt hadden dat „stoel" van het mannelijk, doch „kachel" en „tafel "integendeel
van het vrouwelijk geslacht waren gebleken, zoodat het menschdom voortaan
behoed voor geslachtelijke afdwalingen, verlost was van kromsprekerij en
onkuischheid, al welke waarheden hij ons, alleen geholpen door zijn vernuft,
zijn grondige taalkennis en 11 d.M. wilgenhout begrijpelijk en aannemelijk
maakte. Dan vernamen wij verder, hoe Siegenbeek en Bilderdijk een reglement
op het spreken hadden uitgevaardigd, steunende op de voorschriften van „voor
thans echter reeds „tot het stof teruggekeerde" geleerden, waaraan-malige"
zelfs de koning en de ministers zich hadden onderworpen, hoe na de uitgave
van De Jager's Kleine spraakleer duidelijk aan den dag was getreden, dat
ongeleerde, domme menschen, als boeren, soldaten en kinderen, eigenlijk
nooit hadden kunnen spreken, maar dat wij, als we tenminste den mond
hielden en ons vlijtig oefenden in de leer der verbuigingen en vervoegingen,
dat wellicht in de hoogste klasse zouden leeren. Ja, in de meer beperkte en
geleerder kringen zijner collega's en dienstdoende kweekelingen moet opgemelde
Klaas Klaassen, zooals ik later vernam, als zijn onwrikbare overtuiging de
stelling verdedigd hebben, dat de groote Siegenbeek door deszelfs uitvindingen
op „taalkundig gebied" het in de hand had het Nederlandsche volk te verlossen
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van het klauwzeer en de aardappelziekte, welke begripsnamen hij alleenlijk
te schrappen had uit zijn woordenlijst der Nederduitsche taal, om dezelve
„met wortel en tak" uit te roeien. Kon dan nog van De Jager's Kleine Spraakleer een schooluitgave in 6 deeltjes der jeugd worden „ingeprent ", dan twijfelde
hij niet of alle misverstand in Huisgezin, Staat en Kerk zou een einde nemen
en zoo bovendien dan het twistpunt der etymologie van hondsdraf, avond en
molik kan worden bijgelegd, dan zou in de toekomst het geluk des menschdoms, speciaal dat des Nederlandschen volks (door Tromp en Piet Hein de
eerste natie der wereld) vrijwel „vast staan." Wat er van dien eeuwigen vrede
gekomen is, weet ik niet, doch wel weet ik, dat ik op een mooien morgen door
denzelfden ondermeester werd bevonden een werkdadig aandeel te nemen in
de woordformaties met b en p, waarop vervallenverklaring volgde van het
recht tot bijwoning der collegies in het benoemen der bijzinnen van den derden
graad gedurende den termijn van vier weken, een vonnis, dat door den boven
onder blijkbare approbatie werd gearresteerd ......
-mestr
Sedert.....
Maar we citeren in „Taal en Letteren" alleen 't begin van een guitig geschreven artiekel over Een nieuw Leermiddel.... van L. A. den Hollander,
uit het Tijdschrift voor Onderwijs en Handenarbeid, 1898, blz. 11314.

OP ZIJN OENEVOIS.

In een vroegeren jaargang van dit tijdschrift (5, 116) heeft Dr. Nauta getracht de bekende uitdrukking op zijn genevois te verklaren als op zijn
genueesch. Gedeeltelijke instemming vond zijn artikel in het Woordenboek
der Nederlandsche Taal (11, 299), waar het betoog evenwel niet overtuigend
wordt genoemd. Ik geloof ook nu nog, daardoor niet te veel gezegd te
hebben; maar het is mij dan ook dubbel aangenaam het bewijs te kunnen
leveren dat de heer Nauta — eere wien eere toekomt — gelijk heeft gehad
Men leest namelijk in de Lamentatie van den bruggeling Zegher van Male.
blz. 39 (uitgave der Vlaameche Bibliophilen) :
„Wij (hebben) .... diversche natien van cooplieden verlooren, die van onze
stadt van Brugghe vergaan zijn, te weten: de natie van de Italliaenen,
d'eerste Florentynen, die huerlieder huys noch hebben op de Beurse staende,
gheheeten de Florentinsche Loge; voort die van Genua die hebben noch oock
huerlieder huys van de voornoemde natie, staende ook op der Beurse, gheheeten de Genevoysche Logic; oock mede" enz.
Gent.

WILLEM DE VREESE.

GOEIE PEDAGOGIE.

Eigenlijk moest iedereen beginnen met maar eens een dagboek of brieven
aan een kennis of aan zichzelf te schrijven. Zoo kon hij dan zien of er
werkelijk wat in hem was, dat er uit moest. Als dan vanzelf die geschriften
op een gedicht of roman begonnen te lijken, — dan was de zaak heelemaal
in orde. Een stijl, die op die wijze op een goeden dag door den schrijver
in zijn geschriften ontdekt wordt, — dát is de sekuurste stijl.
Kunst bestaat uit natuur en stijl.
Stijl moet er zijn. Eérst moet er echter natuur zijn. Beter natuur zonder
stijl dan stijl zonder natuur.
Kunst mag niet intiem zijn. Neen, maar dit beteekent alleen dat zij
intiem, zéer intiem doch méér dan intiem moet zijn. Zij onthoudt zich van
intimiteit, niet door zich in tegenovergestelde richting te bewegen, doch door
door het intieme heen iets diepers te bereiken.
Wat gij, zoo heel voor u zelf, even innig als vluchtig, wel eens gedacht
hebt, — houdt dát vast, schrijf dát op, schrijf meer zulke gedachten op, —
op die wijze zult gij tot het voortbrengen van goede kunst kunnen komen.
Ik bedoel iets over den wenkbrauw van uw neefje of over het staartje van
een kanarie bij een oude jufvrouw, — zoo iets waarvan gij dacht, dat dit nu
juist al heel weinig overeenkomst had met den Apollo van Belvedère of Parsifal, schrijf dat op, schrijf meer zulke gedachten op. Als gij dan bij het
overlezen eens iets merkt dat u vreemd - aangenaam aandoet, .. net of het, ja,
net of... het woord „mooi" durft gij niet uitspreken... — dan wensch ik
u geluk, mijn vriend, — dan zijt gij een kleine kunstenaar, dat wil zeggen
iemant die tienduizend maal meer waard is dan een schijnbaar groote kunstenaar.
Denk niet om voorbeelden, schrijf wat gij liefst, wat gij het aller-liefst
voelt. Wordt het dan toch niets, goed, dan houdt ge 't voor u zelf, dan hebt
gij het groote geluk, wel geen kunstenaar, misschien zelfs geen fijn - voelend
mensch te zijn, maar te zijn een gewoon mensch met vermaak in zijn eigen
gedachten. Dan blijft het voor u alleen, dan zal het u een steun bij prettig
herinneren wezen.
Het nut van scholen en voorbeelden kan niet in 't algemeen ontkend worden;
maar toch komt het mij zeer waarschijnlijk voor, dat de maker van het beste
sonnet hij is geweest, die den sonnet -vorm ontdekte, zij 't dan ook, dat die
reeds lang bestond en 't alleen voor hèm een ontdekking was.

L. van Deyssel, Over Thorn Prikker, Twee-maandelijksch Tijdschrift, Maart. —

KLEINE MEE-DELINGEN OVER BOEKWERKEN.

Toch Timmerhout. Tooneelspel (voor
kinderen) in drie bedrijven door

Jan Ligthart. — Amsterdam, W.
Versluys.
Van 'n jongen, die op school ondeugend
is, er af moet, en nu onder de leiding
van 'n trouwe knecht, in z'n vaders zaak
opgeleid wordt tot 'n degelik vakman,
en ten slotte uit Amerika, als 'n hele
meneer en 'n knap architect of zo iets,
terugkomt. De vader meende dat z'n
jongen maar brandhout was. Maar Klaas
wist wel dat 'et goed timmerhout was,
al was 't wat hard.
Maar wat aardig is, in dit stukje sta
je nu lezende midden tussen levende
mensen en hoor ze je praten net als om
je heen in je kamer. Of 't gekheid is of
ernst, 't gaat zo maar dierekt van hart
tot hart. Hier houdt taal op 'n ingespannen wagentje te zijn (of..., hoe
heet 'et ook weer? '), maar is taal de
toon van je ziel. 0, die Klaas vooral,
met dat doodeenvoudige woord, wat kan
die man praten. Als-ie de dood van z'n
vader vertelt, wat zit er dan in de klank
van die laag bij de grond gedrukte taal
een kracht van gevoeld leven. 't Moet
'n genot zijn, 't zo de jonges te leren
zèggen. En 't mooiste is, 't is helemaal
waar. Juist in dat soort lui, in die wer
mensen met d'r hoofd vol prak -kend
levenswijsheid en d'r hart vol toe--ties
geeflikheid voor stakkerts en dwalers,
zit de echte taal, omdat wat ze in d'r

binnenste meedragen, zij dit moesten
putten uit d'r eigen waarneming en uit
d'r omgang met 'et meest reële leven.
Als zulke mensen praten, dan hoor je
't pas, aan 't klankgehalte, aan 't woord
aan de wending, aan 't oordeel-verband,
soms, dat je zelf achter staat. Onze
zielen bennen noch goed, maar 't is net,
of wat we zeggen willen, al van te voren
vertaald is. Wel wonder ja, dat is 't,
we zijn vertaald. Dààrom spreken en
schrijven we slecht. Maar onder die
boeren en werklui: dààr zit 'et timmerhout voor onze latere dichters en wijs-

geren ?
En o, jij olijke Jan Ligthart... Waar
zo. De enigste man, die met-àchtig,'s
z'n taal niet uit de voeten kan, is meester
Vellers. Die praat in naamvallen. Dat
rammelt, net as 'n skelet. Wat is dat
toch leuk
Maar er zijn meer aardige trekjes.
Meester Vellers houdt niet alleen van
zuivere 'taal', maar ook van 's t ij 1-oefeningen à la .... noem maar op! Frits
z'n opstel over de koe begint: De koe

is een zoogdier Zij heeft twee horens
en vier pooten. — En de meester vraagt
de spoorlijn met alle stations. — En hij
laat kinderen door kinderen kontroleren....
Enfin, 'n beetje ouwerwets. —
Maar 't aardigste kultuurtrekje — en
dit is niet gefingeerd — is de opdracht
van de schrijver aan.... een van de onder
z'n school.
-wijzersvan
J. K.

') Mischien bedoelt de schrijver: voertuig der gedachte of zo.
Red.
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Kleine mee - delingen over boekwerken.

Geheimzinnige machten, de keerzijde
der politieke medaille te Parijs in
1793 en 1794, door dr. Jan te
Brink. — Haagsche Boekhandel en Uitgevers - maatschappij.
Een fantasie op motieven uit de Franse
revolusie, geromantiseerde geschiedenis
Een fantasie, die de motieven-studie.
aan elkander •reeg en er tierelantijntjes
aan maakte, maar geen gebouw kon
scheppen, dat ingemetseld in de lijnen
van zijn muren die motieven zou dragen
als 't zich uit de stof naar buiten wringend karakter van 't geheel, en 't niet
verder bracht dan één ervan te vervormen tot een stuk romantiek à la Eugène
Sue en Dumas-pre, met hun effectmiddeltjes van geheime veren, verborgen
gangen en vermommingen, maar zonder
éen enkel plekje dat trilt van geweldige
spanning zooals in hun grote werken; —
met als hoofdpersoon een stuivereromanbaron met do zakken vol banknoten,
iedereen en alles omkopend, die als geheimzinnige macht" de vertegenwoordiger
moet verbeelden van het ancien régime,
in 't verborgen wroetend onder de Conventie en oorzaak van haar val.
Een geschiedverhaal met een sausje
voor lezers die het anders als te droog

niet door hun keel zouden kunnen krijgen,
maar 'n sausje dat 'n heel banale smaak
heeft.
Proeve van beeldspraak:
„Er gierde een woeste kreet door zijn

ziel." [blz. 174.] D.
Confetti, door Anna Koubert. (Tine

van Berken). Amsterdam, H. J.
Becht, 1898.
„Bundeltjes als dit zijn te zeldzaam
om er niet al het goede vau te zeggen,
wat er in te prijzen valt. Ver staat dit
boven het mooi gedoe van lieden, die
met alle geweld meer willen schijnen dan
ze zijn. 't Is oprechte, volstrekte eerlijke
kunst."
F. L. Elzevier, April.

CD. BUS K EN HUET, De Bruce's
Jozefine. Met een voorbericht van
G. Busken Huet. Haarlem, H. D.

Tjeenk Willink, 1898.
Veroordeeld door F. L(apidoth):
„De uitgave van Jozefine is te wijten
aan een misverstand.
Het is voor de nagedachtenis van Huet
te wenschen dat mogelijk nog bestaande
vervolgen ons onthouden worden."
Elzevier, April. —

ÜBER DIE REGELN EINEB KUNSTWERKES.
Hans Sachs: „Ihr stellt sie selbst und folgt ihr dann." Ja, dieses
Folgen, dieses unerbittliche und konsequente Verfolgen der sich selbst gestellten Regel, dieses nicht Abweichen, bevor alles klar ist, dieses, wenn es
sein muss, im Schweisse seines Angesichts Arbeiten, bis das allmählich
Gewordene der Inspiration entspricht, ohne dass man von der Arbeit, vom
Schweisse etwas merkt — das ist es, was schliesslich das Kunstwerk ausmacht.
Neue Deutsche Rundschau vlei, Nov. 1897 p. 1101 ff.:
Die Symphonie nach Beethoven v. Felix Weingärtner (Berlin).
Zouden bovenstaande uitspraken ook op litteraire kunst van toepassing zijn?

Lijst van verschenen boeken.
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LIJST van verschenen boeken:

C. GROUSTRA, De taal bij het stellen. Methodische oefeningen voor het opstel.
Sliedrecht, A. L. Luijt, Per stukje f 0.15. le stukje. (32 blz.) 2e stukje.
(30 blz.). 3e stukje. (36 blz.).
F. DE MUINCK, Schetsen en beelden uit de natuur. Leeshoek voor school en
huis, met meerendeels oorspronkelijke teekeningen. 's Gravenhage, Joh.
Ykema. 8°. le stukje (79 blz.) f 0.30, 2e stukje 67 blz.) f 0.30.
Warendorf's Novellen - bibliotheek. Amsterdam, Van Holkema en Warendorf.
8°. Per nr. f 0.10. Per dl. (6 nrs.) f 0.60; geb. f 0.90. No. 97. JUSTUS
VAN MAURIK. Losse reisschetsen. (95 blz.).
Boon's geïllustreerde Roman- Bibliotheek. Amsterdam, N. J. Boon, 8°. Per
dl. f 0.30; geb. f 0.60. No. 14. H. T. CHAPPUIS, Een familiedrama.
(Broeder en zuster). (176 blz.).
No. 74, A. Conan Do y le, Een raadselachtige waarschuwing. (48 blz.).
Stuivers•Novellen- Bibliotheek. Amsterdam, Arthur van der Stempel. 32°.
Per nr. f —.05.
RICHARD DE CNEUDT, Van dichterleven. Verzen. Gent, Ad. Hoste. 8 0 . 2 fr. 50.
EDW. VAN EVEN. Een onbekend Vlaamsch dichter uit de 15e eeuw: Jan
Amoers, monnik van Vlierbeek. Gent, A. Siffer. 8°. fr. 0.50.
C. GOEKOOP—DE JONG VAN BEEK EN DONK, Hilda van Suylenburg, 2e druk.
Amsterdam, Scheltema en Holkema's Boekhandel. Gr. 16°. (III, 455 blz.)
f 2.90; geb. f 3.50.
A. STEVENS. Bij mijn volk! Vijf schetsen uit het Vlaamsche leven. Gent,
A. Siffer. Kl. 8°. 1 fr. 50.
D. F. SCHEURLEER, De souterliedekens. Bijdrage tot de geschiedenis der
oudste Nederlandsche psalmberijming. Met 24 gefacsimilieerde titelbladen.
Klassieke Schrijvers. Amsterdam, S. L. van Looy. Kl. 8°. Per nr. f 0.40.
No. 42j43. PLUTARCHUS, Levens. (Alexander en Caesar) Uit het Grieksch
door dr. B. H. S t e r i n g a Kuiper. II: Caesar. (VI, 148 blz.)
— No. 52153. PLATON'S Phaidon. Over de onsterjelijkheid der ziel. Uit het
Grieksch door dr. H. van H e r w e r d e n (III, 115 blz.).
Dr. J. M. HoOGVLIET, Elements of dutch grammar. 6th edition, thouroughiy
revised and enlarged. With many contributions of Miss Elisabeth Hoogvliet.
The Hague, Martinus Nijhoff. 8°. (IX, 205 blz.) f 1.50.
CH. DoNos, Verlaine intime. Illustré de gravures et d'autographes. Paris,
Léon Vanier. In-16. 3 fr. 50.
Oost West, thuis best. Eene vertelling, geheel omgewerkt, gedeeltelijk berijmd
en op muziek gebracht in den vorm eener operette, door mej. A. T. W.,
Schiedam, H. A. M. Roelants. Gr. 40 II, 38 blz.) f 190.
JoH. BERGHOUT, Kriekende Kriekske, Betuwsche Gedichten van B. van M en r s,
voor éen zangstem, met piano- begeleiding. Op. 14. Culemborg, Blom & Olivierse. Gr. 4°. (18 en 12 blz.). f 1.50. Tekst afz. f 0.25.
Het Jaarboekje van Alberdingk Thijm. Almanak voor Nederlandsche katholieken, onder redaktie van J. C. Alberdingk Thijm en Jan F. M. Sterck.
47e bdl. 1898. Amsterdam, C. L. van Langenhuijsen, 16°. (XXXVI, 173
blz., m. 1 portr., 2 geneal.). tab. en een muziekbijlage [„Kroningslied" f 0.75.
J. V. D. ToL, In mislukte utfenhiizerij. Kluchtspil [3 h. 3 d.], nei in frysk
telstje fen Dedo. Ljouwert [Leeuwarden], W. A. Eisma Cz. Kl. 8°. 27 blz. f 0.40.
. (
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Mr. N. DE ROEVER, Het leven van onze voorouders. Voortgezet door Dr.
G. J. Dozy. Met chromo-platen en houtsneden. Afl. 34. Amsterdam, Van
Holkema en Warendorf. Imp. 8 0 (Dl. III: blz. 289-320, m. afb, en 1
gekl. pit. Per afl. f 0.75.
A. PIERSON, Het Hellenisme. Voortgezet door K. KUIPER. Afl. 2: Alexandrii.
Haarlem, H. D. Tjeenk Willink. Gr. 8 0 III, blz. 105 -220). f 1.20.
Geestelijke voorouders, Dl. III, 2e stuk. Kompleet in 5 afleveringen.
A. GARDE, Der Grundgedanke in Hendrik Ibsens Dichtung. Eine litterair.
Untersuchung. Aus dem Dänischen v. C. KOchler. Leipzig, Walther Fiedler.
Gr. 8 0 . m. Bilnis. M. 1.—
Beiträge zur Akustik und Musikwissenschaft, hrsg. v. C. Stumpff. 1. Heft.
Leipzig, Joh. Ambr. Barth. Gr. 8 0 . M. 3.60.
CORNELIS EVERAERT, Spelen, van wege de Maatschappij der Nederlandsche
letterkunde te Leiden, met inleiding en aanteekeningcn uitgegegeven door
dr. J. W. Muller en dr. L. S c h a r p é. Afl. 1. Leiden, Boekhandel en
Drukkerij vrh. E. J. Brill. Gr. 8°. (IV. blz., 1 -264). f 3.30.
L. PETIT DE JULEVILLE, Histoire de la langue et de la litterature franraise,
des origines a 1900. V, 17e siècle. 2e partie. Paris, Armand Collin & Cie.
In-8, ay. planches en noir et en couleur. 16 fr.; rel. 20 fr.
C. UHLENBECK, A manual of Sanskrit phonetics' in comparison with the
Indo-Germanic mother language. English ed bij the author, London, Luzac &
Co. 8°. 6 sh.
J. DONATH. Die Anfänge des menschlichen Geistes. Fest- Vortrag. Stuttgart,
Ferd. Enke, 8°. M. 1.H. BöoLI, Aphorismen üb. den Idealismus auf der Grundlage der empirischen
Psychologie. Bern, Neukomm & Zimmermann. Gr. 8°. M. 1.50.
J. R. MUCKE, Urgeschichte des Ackerbaues u. der Viehzucht. Eine neue
Theorie, m. einer Einleitunh üb. dic Behandlung urgeschichtl. Probleme
auf statist. Grundlage. Greifswald, Julius Abel, Gr. 8 0 . m. 12 Abbild. M 9.60.
.

(

I N H 0 U D van Tijdschriften:
Tijdschrift (My. Ned. Letterk.), XII, 1: Verdam, De Griseldis-novelle in
het Nederlandsch. [Hoe en waarom deze zo buitengewoon populair was;
de verschillende Nederlandse teksten en uitgaven, zelfs noch in onze eeuw.
Mndl. tekst.]—Nijland, Nog eens Jakobus Bellamy. — Paul Frédericq,
Nieuwe fragmenten der berijmde fransche vertaling van Maerlant's Drie
Martijns. — E 1uyver, Sukade. [Etymologie: ital. zuccata, mndl. ouder-nieuwnederl. sucate, sukade, van zucca, kalebas, zuccata, evenals marmelade, later
in veel ruimer betekenis.] — Gallée, Drost, drossaert, drossatus. [Geen
dro(h)s = spijs, maar = gevolg( -voorzitter).] — Dez., Hekse. [ _ hagetissa,
(hagedis); haga = gr. kakós. Vgl. hagemunt, hagetorf, hagepreek. — tissa,
toebrengster, aanspoorster.] — Nauta, Mik. — Worp, Codde's Alfreda. —
Franck, Mittelniederl. allene. [Vgl. Mndl. Wdb.; ook = van zelf!] —
Dez., Nooit. — Nauta, Sp. Brab. Vs. 12113. [Meyr, mischien 't plaatsje
Maire bij Bath; of de watervlakte tussen Vlissingen en Vlaanderen. —
de Beer, herberg in Antw. op de Meir.) — Bolte, Eene verdeutschung
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von Coornherts Schauspiel Abrahams Uytganck. — B. Ferguut, vs. 1852/3.
[Handschrift -tekst bewaren, anders interpungeren; en = demonstr. pron.
et + neg. en. Et = wat geraakt is bij de lating.]
Gids, April, o. a.: A. A. W. Hubrecht, Gymnasiale Hervormingen. [Wijziging alleen in de beide hoogste klassen, waardoor de scheiding van A
en B vervalt. Van de Ve klas promoveert men als medicus; van de VIe
voor alle faculteiten; bij 't eind -eksamen vervalt de wiskunde. Van H. B. S.
kan in wis -, natuurkunde en medicijnen ook gepromoveerd, mits overgangsexamen is gedaan, van de tweede tot de derde klasse van een Ned. Gymnasium.] — Hélène Lapidoth-Swarth, Verzen. — Carel Scharten,
Verzen. [Daarin zeer eigenaardige woordkunst.]

Beiträge zur Gesch. der deutschen Sprache und Litt., XXIII, 1: B. L i e b i c h,
Kleine Beiträge zur deutschen Wortforschung (1. abgemergelt, ausgemergelt;
[de bekende etym. van „de mergel (uit het land) trekken.] 5. backbord,
steuerbord; 6. bugsieren; 8. kiel (Kluge); — W. van H e l t e n, Zur

altwestfriesischen Lexikologie. — W. Horn, Aprikose (uit nl. abrikoos, dat
weder op fr. abricos uit abricot-s, wijst). — T h. Sieb s, Zu den labialisierten
Gutturalen (fri. fial 'wiel' is uit *thial, wfri. tial ontstaan).
Tijdspiegel, April, o. a.: Dr. W. A. A. Hecker, Gymnasiale hervormingen
en het grieksch. [Het beste, wat we noch over deze kwestie lazen; vooral
wat er over de klassieken, („de moderne leerlingen in te leiden en in te
wijden in de hoogere wereld der antieke kunst, om den smaak te ontwikkelen en den geest te veredelen. Dat heeft totale fiasco gemaakt! Dat
doel is niet bereikt en kan ook niet bereikt worden. Daarvoor is de leertijd te kort, de leeftijd te jong en te onrijp ") en over wetenschap, en methode, ook van voorstudie gezegd is; en over moderne talen. En de ver
onderling. („De overheersching der classieke studie op het Gym--houding
nasium heeft nu al leergeld genoeg betaald.
En toch —
Maar bij al wat over deze zaak is geschreven, zal noch wel meer komen.
We willen in elk geval wachten wat daar omtrent op het Philologen -Koegres
zal besproken worden, mischien geven we dan ook onze iedeeën.
Hierop moet het o. i. uitgaan; in grote trekken aangegeven:
't Gymnasium moet worden een School voor Litteraire Studie allereerst,
naast de H.B.S. Predomineren in deze de 'exacte' vakken; zo moet in de
eerste de Moedertaal en Vaderlandsche Letteren het zwaarste wegen, met de
nieuwe talen; daarnaast de klassieke, niet als pedagogies onmisbaar, maar
als wenselik en nodig, bij historiese studie van elke wetenschap.
Daarbij hoort nieuwe en middeleeuwse Geschiedenis van 't eigen land,
en dan van de omgevende landen, als hoofdzaak; oude Geschiedenis in de
") —

tweede plaats.
Ook 'Kunst' van eigen bodem, met wat daaraan verwant is. Met 'Tekenen' vooral.
Wiskunde, Natuurkunde, Aardrijkskunde en annexe vakken als nood
-zakeli
voor de praktijk.]

208

Inhoud van Tijdschriften.

— Dr. H. J. Betz, De school van het proza. [Met merkwaardige ontaalwetenschappelike opmerkingen, en eigenaardige kunstbegrippen! Kloos,
noch Gorter, noch de andere `nieuweren' zouën eigenlik iets van Taal en
Kunst weten.]
Elzevier, April, o. a.: H. La p i do t h-Swart, Verzen. —
Noord en Zuid, 1898, afl. 1: Dr. J. J. M o o l hu i z e n, De Zutphensche stellingen.
— M. K. de Jong, Aanteekeningen bij de Nederlandsche Spraakk. van
Terwey. — Lombard. — A. M. Molenaar, Bloemlezing uit het Woordenboek XI, 2 en V. 8. — W. K., J. F. Oltmans. — Aug. Gittée, Van
Eeden's „Kleine Johannes." — In gezegende omstandigheden. — Laksheid.
-- Laberlottig. — C. J. Vierhout, Stylistische Overwegingen. — Dr. G.
A. Nauta, De drie Zustersteden van Ledeganck. — v. d. Mate, De Studie
van Synoniemen. — Mof. — Dr. A. Beets, Een deuntje den hals breken,
met naschrift van Dr. Stoett. — H. Slotboom, Hagar vers 7. — Miniaturen. — v. d. Mate, Etymologie en taalgebruik. — Taco H. de Beer,
P. Czn. Hooft, met portret, naar de schilderij van Miereveld. -- Dr. A.
Beets, Laarzenis. — Tijdschriften. — Boekbeoordeeling, (Dr. S. A. Kok,
Eva van Frits Lapidoth, Jahresbericht, Ned. Woordenboek. — Boekenlijst.
afl . 2: Dr. A. S. Kok, Arenlezing, XVIII; — Daar groeide heel wat
Mizérie in zijn hofje. — Minuut. — W. Meerwaldt, Het spreekonderwijs
op de lagere school. — Bijbelsche citaten. — Bibliotheek van Middeln.
Letterk. — Taco H. de Beer, Jacob Cats. Met portret naar Miereveld,
gegraveerd door W. Delff. — Dr. F. A. Stoett. Door het bedstroo
druipen. Naschrift van Dr. A. Kluyver. — S. de verdeeling der bijvoegl.
zinnen. — Het Middelnederl. Woordenboek. — Van der Mate, Synoniemen. — Van der Mate, Etymologie en taalgebruik. — Dr. J. Bergsma,
De voorvoegsels der werkwoorden. — Een Mingo. — Citaten uit Nederlandsche schrijvers. — Dante- Vertalingen. — P. H. M., Laberlottig. — Noit
kraide haen enz. — Van der Mate, Verbetering. — Nu ben ik eindelijk
vrij enz. — Tijdschriften. — Boekbeoordeelingen. (Van Hoogstraten,
Studiën en Kritieken; Poelhekke, Een Pionier; Dr. Rhys Roberts,
The ancient Boeotians; den Hertog, Aanleiding tot Studie van Literatuur;
van Ankum, Taal en Stijl; Koenen, Verklarend Handwoordenboek.) —
Boekenlijst. —
De Arbeid, een Maandschrift onder redactie van Eduard Verburgh, le jg.,
afl. 1, uitgave van Arthur van der Stempel te Amsterdam: Ed. Verb urgh,
Inleiding. — Id., De Synthese van het begrip der gelijkwaardigheid. —
F. W al r a e d van R o y e n, Ursule en Tominette. — A. D. van der
G o n N e t s c h e r, Loonkroniek. — F. S u n d g r e n, Over Criminalogie. —
A n d r i e s de Roza, Muziek. — E. Parker, Schilderkunst. — F. Cs.,
Tooneel. — Ed. Verburgh, Boekbeoordeeling. -- Id., Tijdschriften. [Ik
kom op dit Ts. terug, later, als er meer van verschenen is. B. H.]

INLEIDING TOT

DICHTERSTUDIE.

1)

A.

I.
Dit is het oude idee:
er is een dichterstijl, die „van de prozaische Natuur moet afwijken, die
geenszins natuurlijk mag zijn"; Q) er is een „woordenschat, die in gebonden
stijl — poëzie — gebruikt wordt, en een andere die men alleen in proza
bezigt " 3)
Deze „dichterlijke taal" wijkt af van elks gewone spreektaal.
Want de poëzie „verheft gantsch natuurlijke zaken als boven de natuur
door een verhevenheid van gedagten en een heerlijkheid van redeneeringen";
zooals dat alles kenbaar is zoowel door de „plooi der uitdrukkingen als door
stoute omschrijvingen en edele overnamingen." °)
Daartoe hooren o. m. dat „een goede tafel" heet „een kostbre disch"; dat
men „den sabbathdag viert", in plaats van „zondags rust te nemen".
In die taal is men niet 60 jaar lang koningin, maar „brengt 60 jaar op
den troon door", of „zit men 60 jaren op den troon der vaderen" „niet pur
hermelijn bekleed" „den gouden schepter" te „voeren" ! En valt er-pern
„vlokkig wintermeel ", in plaats van „sneeuw ".
In die taal „glimmen avondstarren aan den trans", snijdt „'t blanke kouter"
den grond; en zingt de „Filomeel" in het „bladerloof ", waaronder een

„bloementapeet" zich uitspreidt.
Daarbij doet „de tand des tijds" velerlei, ja allerlei diensten.
Ook ziet men daar in 't voorjaar de natuur „ontluiken ".
Dan hebben meisjes „leliën op de wangen ", of „rozen op de frissche
kaken ", of ook wel „rozen op de lippen ". In den „nacht des doods" sluiten
zij hun oogen, nadat „de zon des geluks" hen beschenen heeft, tenzij ze
van „een anders wissen dood" worden gered!
En brandt een huis niet af, maar het wordt „een prooi der vlammen."
')
')
')
)

Zie Analecta V, dat dit voorjaar — '98, — in 't licht komt. Dr. B.
Zie Analecta, blz. 4 en 5.
Dit wordt zelfs nog aangenomen in all. 5 van Noord en Zuid 1893!!
Zie Analecta, blz. 2 en 4.

T. & L. vu'.
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Sommigen dan „werpen den teerling ". Ook breken" enkelen nog Jansen"
voor het „goed recht" van de klinkklank dichtertaal, „wier pleit" intusschen
al „beslist" schijnt, ze „sleept" het „veege lijf" naar 't graf."
Intusschen „beleedigen" velen „den goeden smaak," en „verkrachten ons
gevoel" !
Zoo doen ze in hun Dichten niet veel anders dan „uitdrukkingen, die,
schoon (neder-)duitsch, boven het bereik van het gemeen-gebruik
zweven, op elkaar hoopen." 1
„Uitgezogte spreekwijzen, gewone termen, tot walgens toe herhaald en
gezogt te pas gebracht, doen alles af 1" z)
„Op Taalsieraden acht te slaan,
Weegt zwaar bij onze tijdgenooten.
Ja, bij de meesten zelfs zoo zwaar,
Als of 't de ziel der dichtkunst waar." 3
)

)

In veel wat Proza en Poëzie heet, kan men deze taal nog vinden. —
Verzen onderscheiden zich van wat in „ongebonden stijl" is geschreven,
door maat en ook door de rijm : beide zijn groote hulpmiddelen.
„Men lette eens op Vondel's beschrijving der twaalf stammen:
Daer Juda, Naphtbalie, Gad, Ruben, Zebulon
Dan, Asser, Benjamin, met Levie, Simeon,
En Joseph, Isaschar.
Of op Anonimus' tafereel der twaalf maanden:
Een ander zing' van moord en wreede tiranny
Ik zing de maanden. Eerst vertoont zich January,
Dan komt zijn broeder February,
Gevolgd van Maert, April en May,

Van Juny, July en Augustus en September,
En van October en November, en December." ")
Vooral 't rijm is vaak iets kostbaars. 't Brengt zelfs gedachten aan! Een
staaltje uit meer.

') Van Effen, Vertoog 217.
', Kinker, Post van den Helicon.
') Jan de Kruyff.
) Zie Analecta, blz. 6/7.
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„Maer 't beurde meer dan eens dat mij die haes ontglipte, — —
Waer leidt de reis, mijnheer? — —
Wij trekken naar Egypte — —
hier is 't den dichter allereerst om Egypte te doen; dit levert hem 'trijmwoord
ontglipte; en het ontglippen brengt hem op den haas, als een beeld van dat
vluchtig geluk. Was Egypte er niet, we misten zeker het ontglipte vers met
haas en al." ')
't Is duidelijk dat zoo die proza en poëzie iets aparts is.
Om nu daarin wat te kunnen vervaardigen, heeft men slechts de kunstregels, die men had opgesteld, in acht te nemen.
„Die verscheidene kunstgrepen (zijn) den poëten zelven af te zien." 2)
Natuurlijk moeten ze „op den toetssteen van een beslepen oordeel proef
houden; — naar de wetten, bij de geleerden daartoe voorgeschreven. 3)
Dat laatste vooral! —
.t Spreekt wel van zelve:
Deze kunst is te leeren, door een ieder. Mits hij maar geheugen heeft.
„Dit zielsvermogen is het voornaamste dat op de poëzij invloed heeft
naerdien het geheugen de tresoor der kennisse is." 4)
Een slecht geheugen wordt vergoed door een volhardenden wil en nijveren
arbeid. Want
„Kunst wordt door arbeid verkregen,"
en
„Nil volentibus arduum." b)
...

,,Where a will is, there is a way !" -„dat men maer moet willen, om te streven,
Ten steilte van een konst!" —

En men kan dit zich gemakkelijk genoeg maken. Voor de noodige hulp
gezorgd. Men heeft receptenboeken. En dan is 't, — als de-midelns
kapteins vroeger op de schepen: — God zegen de greep! —
Ziehier eenige van die boeken met voorschriften:
De Redenryck -kunst in Rijm op 't kortst vervat, 1587. — s)
De Tragoedia constitutione Liber van Dan i ë 1 Heins i us.
Institutionum Poeticarum Libri tres, van Gerard Voss i us.

5

') Analecta, blz. 6. ') Analecta, blz. 2. ') Analecta, blz. 3. ) Analecta, blz. 19.
) Analecta, blz. 17. ') Veel van Cicero's beweringen is daarin opgenomen.
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Op-en-top klassiek. En van die 'institutiones' wordt gezegd dat zij in zekere
mate ook thans nog als richtsnoer kunnen dienen". 1
Vondel's Aenleidinge, 1650.
Horatius Dichtkunst, op onze tijden en zeden gepast, van Pels, alsmede
zijn Gebruik en misbruik des Tooneels. —
Proeve van Taal- en Dichtkunde in vrijmoedige aanmerkingen op Vondels
vertaalde Herscheppingen van Ovidius, door B a l t h a s a r H u y d e e o p e r. —
Welke zijn de algemeene oogmerken, die een Dichter moet bedoelen?
Welke zijn derhalve de eigenaardige onderwerpen voor de Dichtkunst? en
welke zijn derzelver algemeene regelen Q van Engelen. 2
Theorie der schoone Kunsten en Wetenschappen, grootendeels overgenomen uit
het Hoogduitsch van F. J. Riedel door Hieronymus van Alphen, 1778.—
Proeven van dichtkundige Letteroefeningen, over den smaak in de
Poesy, .... 1780; II deel, 1783. —
Over de waere vereischten van het Heldendicht van Feith, 1782 —
Van Alphen, Dichtkundige Verhandelingen, 1782. —
Theorie der Kunst, in de Brieven, en in de bijdragen ter bevordering der
Schoone Kunsten (1793) door Feith uitgegeven. — Enz.
Daar zijn nog de geriefelijke Rijmboeken van Kroon, en van Witsen
Geysbeek, waarvan Jan de Rijmer 3 zong:
)

)

)

Dank 't.... werktuig, dank! Dat maakt ons 't handwerk lichter,
Maakt Jan-en-alle-man voor ben rijksdaalder dichter;
En heel het gilde juicht met daavrend kunstgeschreeuw:
Leev' 't Rijmboek, de eêlste vond van dees machineneeuw!
.... zie, hoe — `t boek zij dank! — ons ambacht bloeit en tiert;
Hoe ieder zich het hoofd bewierookt en lauriert;
Hoe in zoo menig stad geen hond of kat kan jongen,
Of 't luid Te Deum rijst uit twintig koopren longen,
Hoe 't water zwoegt en kreunt, zich krommend onder 't wicht
Der pakschuit, driemaal 's weeks tot zinkens vol gedicht;
Hoe ieder hymnen zweet bij 't wederzien der dappren,
Wier moed den kleumschen Gal zoo lang deed tandeklappren;
Hoe elk in dicht vivat, triomft, hoeraat, hoezeet,
Iöot, helaast, och -armt, ojerumt of oweet;
Hoe bundels poëzie bij grossen en dozijnen,
Als kikkers in de lente in elk formaat verschijnen.....
') Jonckbloet, Gesch. Letterk. ') In Werken van de MY- Letterkunde, dl IV
(1766). ') 1833! --
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Langzamerhand had men zoo een stel gekregen van theorieën over Kunstmaken, van „raadgevingen aan," van „bescheiden aanmerkingen op," van
„voorschriften voor," enz. enz.
Men kon bijeen vinden wat men noodig had voor het 'maken' van Poëzie.
„De geleerden noemen Loci communes, zekere openbare Magazijnen van
algemeene waarheden, zinspreuken, beschrijvingen en omschrijvingen, die van
tijd tot tijd verzameld en uitgegroeid uit den rijkdom der voortreffelijkste
geesten, voor allen openstaan." 1
En de meesten — ketters in hun soort niet meegerekend — waren 't er
over eens dat „die treflijke hulpmiddelen oneindig nuttig en loflijk zijn." —
Vooral het lezen onzer poëten" zal een aankomend dichterjongeling veel
„verschiet van oude voorbeelden en van nieuwe stoffen verschaffen." 2
't Eene noodige, zooals Jonckbloet 3) scherp opmerkt, was eigenlijk:
1 0 studie van de dichters uit de XVIIe eeuw, van Hooft en Vondel af,
tot Brandt en Vollenhove toe;.... alleen om hun uitdrukkingen, zinswen
één woord de uiterlijke factuur der verzen na te bootsen.-dinge,cosurmt
zuiverheid, netheid, sierlijkheid van taal en vorm te bestudeeren
20
bij de meesters, de „Apollo's" der loopende eeuw.
En men gaat heel vaak nog zoo te werk; in onze eeuw van onderwijs
doen dit niet alleen die zich dichters verbeelden te wezen; ook velen die
schrijven moeten, verzamelen zoogenaamde poëtische uitdrukkingen bijeen.
Zij lezen bij dezen of dien, uitdrukkingen als ten buit vallen aan het alles
verterende vuur," in lichte laaie staan," „een prooi der vlammen worden,"
„in de asch worden gelegd," enz., enz., enz. — en schrijven die in een
boek op het woord brand.
Maken zij nu een 'opstel', dan schrijven ze eerst hun gedachten op, en
gaan die dan stileeren; „omhangen de gedachten met het aantrekkelijk kleed
der nieuwheid en frischheid" ! !
--

)

)

......

Daarbij hoort:

Elk woord zij menigmaal verbeterd en verschrapt,
Versmeed, veranderd
Ze zoeken dan in hun alphabetische lijst de dichterfrazes, en steken die
als „bloempjes" — men wil nu eenmaal „bloemrijke stijl!" — in hun gedachten;
en dirken er zoo hun proza- en prozaïsch -werk mee op.
Aan onze Academies wordt vaak nog aangeraden auteurs te lezen; — met
het doel om daardoor de stijl van den aanstaanden schrijver te verbeteren! —
......

') Zie Analecta, blz. 18.
) Zie Analecta, blz. 21.
') Ned. Letterk. V, 311.
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Natuurlijk, het moeten goede auteurs" wezen. Liefst moet men borgen bij
de grootste, en vooral de gerenommeerdste dichters.
Dat zijn de lui, die 't voor allen moeten weten: de autoriteiten. Wat bij
hun te vinden was, al paste 't eeuwen later heelemaal niet, dat geldt!
Hebben zij 't niet, dan bestaat het niet!
„Lees Vondel, Hooft, Cats, Bilderdijk, Loots, welke schrijvers van naam
je wilt, van 't begin tot het einde door, en zoo je me een voorbeeld kunt
aanhalen ter uwer rechtvaardiging, dan geef ik me gewonnen." 1
„Zoo ziet men den besten meesteren de kunst af, en leert, behendig
stelende, een ander het zijne te laten:' 1
Vaak met uitstekend gevolg. Vondel vindt zelf:
„Een leerling, wakker en leerzuchtigh, eigent schrander
Aldus de handelinge en trekken van een ander,
En mengt de verf, en legt en bezigt ze op haar maet
Natuurlijk naar den eisch van 't beeld dat voor hem staat,
Zo net, tot dat het oog des kenners geen van beiden,
Den meester en scholier van -een kan onderscheiden." 3
)

)

)

Zoo speelt „imitatie, of navolging, in het vaerzenmaken een hoofdrol." ')
Vaak schreef d' een den ander letterlijk na:
„De schaduw is aan 't overlenen
De morgenstar drijft voor zich henen
De benden van het hemelsch heir"
uit Vondels Palamedes, vindt men terug, uitgewerkt bij Haas:
„De schaduw van den nacht was nu aan 't overleenen
De morgenstar dreef nu de benden voor zich henen
Van 's hemels blinkend heir." 5
Sommigen komen er rond voor uit: de Cock schrijft: „ik moet den lezer
zeggen, eer deze of geene vitter 't hem beduid, dat toen mij dit vaers — dat
hij Eufrates voor Choaspis duiken zag — uit de pen rolde, deze twee dichtregels van den IJstroom- dichter mij in de gedachten speelden:
Zoo rukte Antoni voort, toen d' Actiaensche slag
Den Nijl bestorven voor den Tiber duiken zag. 6
)

)

') Analecta, blz. 47.
) Vondel. ') Analecta, blz. 21. ') Analecta, blz. 19.
'} Vgl. Analecta, blz. 20.
e) Navolging kan 't ook lijken. Waar eigen aandrift, onbewust, gelijksoortigs
gaf, als ouderen, als vroegeren, daar kan men 't geen na-doen heeten. —
Natuurlijk kan slechts een fijne dichter- kenner hier 't echte van 't onechte
onderscheiden. — Is 't in de muziek niet evenzoo?
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Zoo neemt Potgieter uit Roemer Visscher, en Spieghel woordelijk over. 1
De meesten echter deden verstandiger; zij brachten Vondel's raad in praktijk:
„Evenwel indien gij eenige bloemen op den Nederlandschen Helicon
plukken wilt, gedraag u zoo, dat de boeren het niet merken, pochte voor
de geleerden al te sterk doorschijne."
Zoo was dan opzettelijk naschrijven mode!
En volgt deze schrijver Vondel na:
„gij zijt van Vondel's zonen,"
stelt
zich
Cats
en
Huygens
tot model; een ander Hooft, een derde Beets,
die
en Potgieter, of Kuyper.
)

In deze navolgings -kunst komt het allereerst op kennis aan. 't Geheugen
is een „tresoor der kennisse!" Die 't meest heeft geleerd, is 't beste in staat
de bekende frazes opnieuw uit te geven. Kennis van allerlei is bij deze
geleerdheidspoëzie noodig om het te kunnen vervaardigen; maar ook om 't te
kunnen begrijpen.
Dat is ook 't kenmerk van deze oude -dichter -techniek.
Geen duidelijk-uitkomen van eigen -genatuurdheid; maar op dezelfde manier
zeggen van 't vroegere, van 't oude.
En de aan dit oude gewende lezer verstaat nauwelijks wat er geschreven
is. Een Nederlander leest niet, schreef Multatuli.
Een natuurlijk gevolg van de nadoenerij -kunst-leer, en 't aanpreeken van dien.
't Is iemand niet te doen om er achter te komen wat de Dichter wel denkt.
De lezer leest de min of meer bekende regels; weet al van te voren wat
er komen zal. Dit is hem op school, jaren lang vaak, geleerd: vul dezen zin
aan; welke uitdrukking moet hier volgen. 2) Hij leest over alles heen; hij
zoekt — en vindt alleen wat hem van- vroeger bekend in de ooren klinkt.
Kennis van 't vroegere is nommer-éen.
En toch zei Bilderdijk al:
Daar is geen dichter, die
Aan geen ijdel hoofdbezwangeren,
Maar aan 't hart (zijn) vaerzen dankt!
Zoo ontstond een geleerdheids- poëzie; 't was niet: eigen - waarneming, eigen
dichter -kijk op eigen -zelf, op eigen- omgeving. 't Was na-praat van-ardige
van- buiten-geleerde - dingen.

') Vgl. deze in Taal en Letteren, I, 185-188.
') Zie al de boekjes voor L. 0. èn voor M. 0. èn voorbereidend H. 0. Zoo goed
die van Bogaers- Koenen, als van den Hertog, om twee van de meest gebruikte te
noemen. Ik gebruik die boekjes, als ik ze gebruik, bij gebrek aan betere nog;
maar neem er alleen uit wat door de jongens vereenvoudigd kan worden.
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Overdreven doet dit Nieuwland in zijn Orion, met al de kennis van
sterrenkunde, met z'n Diaan, z'n Phoebus glansen, z'n Betelgeuzes rooden
gloed, z'n Bellatrix, en z'n Rigel. Met de Noordsche Beer, en de bloedige
Aldebaran zelf met z'n knots.

Om zulke proza en poëzie te maken, daar kan men zich toe zetten. —
Dan gaat men zoo te werk.
Men zoekt een onderwerp, haalt al wat men maar meent dat er over te
zeggen zou kunnen wezen, van anderen bijeen; zoekt daaruit wat men aangeleerd heeft dat mooie, verhevene, dichterlijke gedachten zijn;
leent dan dichter-termen, dichterwoorden, dichter- vormen van dezen en dien
en genen poëet, om de van overal „gehaalde" gedachten „sierlijk te kleeden!"
Daardoor maakt veel van dat oude gevèrs ook den indruk van maakwerk.
Sterk is me dit opgevallen bij 't beroemde — s. v. v.!
Abd-El-Kader. ')
„Kom, ik moet ook weer eens een vers maken. 't Is wel niet: wat gloeit
er in me op dat ik niet zwijgen kan! Maar: waarover zal 'k dichten. Wacht.
Over Abd-El-Kader lezen of lazen we veel in de dagbladen:
Zing, o mijn muze, den toorn van Abd-El-Kader. —
Waarmede zal hij nu zijn Held vergelijken? Eerst bij een leeuw; niet
omdat Abd-El-Kader hem werkelijk een leeuw voorkomt; — maar daar zijn
vorsten wel meer bij vergeleken: dat is volgens voorschrift.
Hij is „getemd" nu! — Wat was hij? Natuurlijk: „de schrik der woestijnen." — En wat deed hij daar? Hij heeft „zoo vaak gebruld"! — Waarom?
„Om z'n prooi"! -- En zoo gaat dat dan door: 't welbekende schema van
wat een leeuw alzoo doen kan!
Daarna stelt hij hem gelijk „met een adelaar "; gevangen natuurlijk; en
„geknot in zijn schachten"! — (Let op dat 'slim woord': ,,schachten"!) —
En ten slotte is hij dan weer een » ster, die bloedrood is ondergegaan"!
Dat alles is Abd-El-Kader! Zoo zingen liefst de Franschen van hem!
„(Dat lied..., geldt mij, mij Abd-El-Kader !)"
Op ouderwetsche manier voorgedragen moet men daarbij op z'n borst slaan!
—

't Is een vers, waarvan Mulder zou zeggen: „dat het' zoo juist in den trant
valt van al wat er in dat genre voortgebracht wordt, — en dat is legio," — —
staande „op het toppunt van den ladder der prulpoëzie." z)
Om zulk soort verzen te maken, was oefening noodig; die dit nu maar
') Ik neem dit als voorbeeld. Er zijn er genoeg zoo onder 't „ancienne régime." —
') Zie Analecta, blz 30.
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gestadig deed, kreeg mettertijd technische vaardigheid; zoo werd men dichter:
„Poëta fit, non nascitur"!
Dan vervaardigt men verzen, op alles en allen, bij opdracht. Zooals
Mulder dat schildert in zijn „Iets uit den tijd toen ik nog een lief vers
maakte." En als dit Van Lennep zoo aardig schetst in de „Rederijkerskamer,"
waar het achttal dicht op een stel gegeven rijmwoorden! —
En men leze wat onze dichters, grooten en kleinen, vervaardigd hebben bij opdracht, op bruiloft en jaardag, en sterven van „aardsche goden," en verre kennissen.
En toch, Bilderdijk wist het anders al:
't Gedicht,

Uit plicht,
Gelukt niet licht,
Maar hangt aan ijzeren boeien;
't Heeft vier,
Noch zwier,
Noch bloei, noch tier,
En kruipt in plaats van vloeien! — ')

Zoo was de oude Dichterij: Navolging!
Men kan wel 't onderscheid tusschen navolging en voorgang merken bij
die beide verzen Bruin boven Blond, en Blond boven Bruin. z)
Zelfs al is't eerste niet eens erg oorspronkelijk, niet veel anders als samen
oude formuletjes; 't nagebauwde is veel krachteloozer nog.
-stelingva
is.
Nadoenerij -kunst is even weinig de echte als papegaaien-praat spreken
Kunst-nadoen is zich oppronken met andermans mooi; „zijn eigen armoe
dekken met geleende veeren; de eigen i de e ë n lo o s h ei d verbergen onder
dichter - klanken van anderen!"
Kunst-nadoen is aanstellerij. 't Is er mee als met would-be- aardigheden.
Bilderdijk schreef, — al deed hij inderdaad 't net zoo, hij v b e 1 d e wat
het wezen moest: —
Men haalt uit woorden en gedachte n
Van tijdgenoot of voorgeslachten

Gemakkelijk een vers bij een"
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.....

.

.

„Hing Dichtkunst slechts aan zucht en ijver,
3
Waar Dichter één met verzen - schrijver"
....

') Hartetonen, 1796. —
) Analecta, blz. 93.
Nieuwe Dichtschakeering, 1818. — Zie Analecta, blz. 78.

)
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Maar dat is niet de dichter.
Zóó was echter de mode eenmaal. Zoo de smaak, zoo de eischen.
O Dichter.... volg hoewel omzigtiglijk, de Wet
En Regels op het spel met overleg gezet ...
Gij mist zeer grof, wilt gij 't gebaavnde pad verliezen
Al te eigenwijs, een veel gevaarelijker kiezen,
En, met onduurzaam lof te vreden doen, gelijk
De groote Rembrand, die 't bij Titiaan, van Dijk
Noch Michiel Angelo, noch Rafel zag te haalen
En daarom liever koos doorluchtiglijk te dwaalen
Om de eerste ketter in de Schilderkunst te zijn. ')
Dan keerden de lui van 't vak zich af. Daarvoor waren ze „doorvoed met
het merg der oudheid." En de dichters waren zwak genoeg, zich te onder
aan de eischen door niet- dichters gesteld!
-werpn
„Men wil den roem der tijdgenooten
In vreemde kluisters opgesloten
En hoort naar eigen inspraak niet. z)
En die zich toch van die vreemde kluisters losmaakt, dien verwijt men,

als indertijd aan Rembrandt:
„Als hij een naakte vrouw, gelijk 't somtijds gebeurde,
Zou schilderen, tot model geen Grieksche Venus keurde,
Maar eer een waster, of een turftreedster uit een schuur,
Zijn dwaling noemende navolging van natuur. 3
Natuurlijk, hollandsche eigen- natuur geven, wat had men daaraan? Wie
deed dat nu ? — °)
)

II.
Die nadoenerij -kunst hadden de Nederlanders niet van zich-zelf.
't Spreekt: 't vreemde werd in Nederland 't eerst nagedaan; vreemde tooi,
't eerst mode.
Grieksch-latijnsche invloed is hierbij vooral merkbaar. Klassieken waren't,
' Pels.
') Zie Analecta, blz. 79.
') Analecta, blz. 5.
') Elster zegt anders terecht in zijn Prinzipien der Literaturwissenschaft, blz. 61:
„Der Dichter ergreift uns am meisten, der das Rätsel unseres eigenen Herzens
löst, der Dichter, der national und volkstümlich denkt und fühlt, der sein Volk
versteht, der es liebt, und sich mit ihm eins weiss ..... Der Vorwurf, dass
Shakespeare nur Engländer seiner Zeit auftreten lasse, ist in Wahrheit ein grosses
Lob." Vgl. vuoral ook blz. 61/2, 191, en hiervoor T. & L. blz. 178. —
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die werden nagevolgd. Had men daar zijn Wetboekjes, Voorschriften, Regelen
voor alle „Dichtsoorten "; — — — wij konden toch niet minder zijn ?! —
Onderwees men daar de leerling in z'n Palaestra Musarum, ') ook wij
zouden `Dichtkunst' doceeren. Zoo werden, in navolging van het klassieke
onderwijs, waar op z'n latijnsch werd ge -„versiculi"-seerd, ook in'tNederlandsch
zoo al geen verzen, dan toch „opstellen" gefabriekt, in stijl en taal van
buiten „aangebracht "! —
De wetten daarvoor waren alweer de 'klassieken' afgezien. Men kan 't uit
de titels zelf merken.
Klassieke vergelijkingen, uitdrukkingen, termen werden „ganc ende gave."
't Moest daar mee stemmen, met het on- nationale, uit -heemsche! Men had
„uitsluitend eerbied voor de klassieke letterkunde.” 2 ) Men schreef prijsvragen
uit om te schrijven in den trant van dezen of dien; van Sallustius, b. v. —
En niemand minder dan Van der Palm werd bekroond voor zijn „De ver
Natuurlijk: Van der Palm, met zijn modelstijl,-losingvaNedr 183".
den
klassieken
!
naar
nagevormd
Zoo werd de smaak langzamerhand ver -klassiekt van 't zoogenaamde fatsoenlijke publiek: de traditioneele smaak! En de Dichter -kunst was verklassiekt.
Zelfs in kleinigheden komt dit uit. 3
Er was een tijd dat zelfs de „heidensche godheden" „in onze hedendaagsche
meesterstukken zeer gemeenzaam "') waren.
De zoogenoemde groote XVIIe-eeuwers zitten vol er van. 5) Zij meenden
„de waare hoogdravendheid meester te worden met hunne vaerzen tot een
vergaderplaats te maken van het heidensch godendom van hemel, aarde,
zee en hel. —
Die malligheid is zelfs al vrij veel in gebruik bij Dichters van naam." 6
Merkwaardig was in een christenland als 't onze, bij vromen als Cats en
Vondel, de verwarring van de heidensche mythologie met christelijke
)

)

voorstellingen.

') Nog op sommige Gymnasia in gebruik. En door 'paedagogen' aanbevolen!
Ergerlijk voor wie voor ware Kunst, in onze eeuw, iets gevoelt!
') Jonekbloet. —
') Men kan enkele voorbeelden vinden in Taal en Letteren, de Registers op
dl. I—VIII, i. v. klassicisme, klassiek, etc.
En bij Elster, passim!
') Van Effen.
') Men had wel noodig De Wtleggingh op den Metamorphosis Publ. Ovidii
Nasonis", die in 1604 uitkwam, 't is een Handboek voor de klassieke Mythologie.
`) Van Effen, 217e Vertoog.
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Neptunus, en bij ons vooral Mercurius, maakt een eigenaardigen indruk,
evenals de „Apollo onzer eeuw." —
En hoewel 't, dank zij den sterk afnemenden invloed van 't pseudo-classicisme,
veel minder wordt, Nymfen, en zelfs Najaden worden in Nederlands velden
nog aangetroffen, terwijl „zachte Zefyrs ruischen" „door de bosschen." Venus,
Bacchus en Minerva maken nog altijd de studentenwereld onveilig. Velen in
Nederland worden nog getroffen „door de pijl van Amor ", en allen zinken
„in de armen van Morpheus"! Wel is 't aanroepen van de Muzen niet veel
meer in de mode, toch leest men nog wel dat het er op den „Nederlandsche
Zangberg" treurig uitziet. Geen wonder, want er zijn nog dichters, die
't zonder de dichter-instrumenten „tither'', „lier" en „luit" maar niet kunnen
stellen; zij moeten nu eenmaal „snaren tokkelen"! Poot verwijt men dat hij
„een snelle vliet" van » steile rotsen" laat schieten; maar een Arkadia kan
Potgieter, die anders de klassieken graag omruilde voor echt-hollandsch —
niet in zijn pen houden!
Zelfs zijn tal van die ouderwetsche formules zoo onhollandsch mogelijk;
klakloos overgenomen uit de klassieken of de hun nabootsende vreemde voorbeelden van romaanschen slag.
')

III.
Wat was het resultaat?
Kwamen er dichters, die bij 't gansche volk, om hun Kunst, weerklank vonden?
Ontstond er een nationale Kunst? 2
De forsche dichters die zich niet den onnationalen drang lieten welgevallen,
die niet meededen met de fatsoenlijke mode, werden genegeerd.
Zij hadden nog 't meest in zich, en waren volksaardig.
Maar de anderen, die den toon gaven?
Al dat klassieke onnederlandsche, namen ze nooit in zich op, niet in merg
en been; 't bleef aangeplakt, zelfs bij die doorkneed waren in 't vak.
Hoe konden ze ook?
En hun volksaard, èn hun sociale toestand, èn hun omgeving, èn hun
tijd, èn hun geloof, — hun geheele 'bestaan' — was totaal verschillend met
het verouderde ultramontanistische.
)

') Onze nederlandse taal is er noch niet op doorgezocht.
Wie geeft ons een goede en volledige studie hierover? T. & L. staat er voor
open! Red.
') Vergelijk ook Jonckbloet, die alles meet met klassieken kunst-maatstaf!
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Juist doordat navo 1 g i n g, - - geen zelf-waarnemen en precies weergeven
van elks eigen visie, — werd aangepreekt, en alleen gewaardeerd, bevorderde men onjuistheid, en verwarring van alles en allerlei.
Heel gewoon zijn dan ook die in Nederland niet-ware voorstellingen van
een „snelle vliet, Die van de steile rotse schiet." Of van „Mooi Aagje drijft
langs klare bronnen, In grazige akkers opgeweld." Van „kwijnen op een
rots," van varen langs „klipgevaart en gapende afgrond."
Men strandt zelfs op „klippen," en valt hier te lande van „Scylla in
Charybdis," in plaats van te komen „van den regen in den drup;" zoo komt
terecht in een „dorre zandwoestijn. "
In dit afwijkende van 't gewone zocht en vond men 't poëtische! Zoo werd
Kunst Gekunsteldheid.
't Was immers „kunstige afwijking van de natuur ?"
Opgeschroefdheid, Bombast, was 't gevolg.
En bij wie van de oude dichters komt dit niet voor?
Een van sterkste staaltjes is wel:
„Het lust me op een bas, met hart gespanne snaaren,
Van styven wind gezweept, den aardbol rond te vaaren,
Te zien van 't bruissend zout, hoe 'tin de wereld gaat,
En of Jupijn de vlag, als 't hoort, nog waaijen laat:
Of Mars in 't yzer brult, bij 't blaffen der kartouwen
Die ruggen van arduin, met schurfte nagels klouwen.
Wat let me dat ik thans de zon tot vonken knijp'
En gansch mijn eiland in het water doe verbranden!
Het vasteland verveelt me en in het water grijp
Ik zwemmende op mijn rug, de dolfijns met de handen.
Zo'k maar mijn sporen op het schuim der golven slijp,
Om met mijn zeehengst op Parnassus aan te landen,
Dan zal mijn hollend brein, schoon maar ten halve rijp,
Zijn al behouden, schoon het in zijn niet mocht stranden.')
Maar dit kan ook mee-doen:
Als of d' afgront, uit zijn kolcken
Opgedondert dol van spijt
Weckte een nieuwen reuzenstrijt. s)
En dit:
Uw veder, op 't papier gewent,
Vlieght van het een aen 't ander endt
......

') Zie Analecta, blz. 101.
') Vondel, Zeetriomf, 1666.
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Des aertbooms, en beschaduwt d' assen
Des hemelkloots van wederzij.
Zij vlieght de weereld zelf voorbij,
En ziet den dach vergaen en wassen. ')
In diezelfde trant heet het dichterlijk voor „'t begint dag te worden :"
De zonne volgt het spoor van 's ouden Thitons bruid
En steekt den Hemel all' zijn mindere oogen uit. 2
En heet de Zon:
Den doier van het eij
Der werelt, of de schijf der schijven. 3
En hoe vindt men deze regels ? :
Het heerlijck orgel noot geen dwaze zangverquisters,
Maar wijzen, op 't bancket van veertien paer registers. 4
)

)

)

Men legde er zich op toe om van 't minste zelfs iets moois te zeggen. 5
Hoe onbeduidender 't onderwerp was, zoo heette 't, hoe meer Kunst er toe
vereischt werd, om 't op te smukken.
„Het beschouwen van een muschje, van een blad papier, van een bezem,
van een drukfout bij voorbeeld, geeft hem gelegenheid, eenige bladzijden vol
te dichten. Het verlies van zijn neusdoek doet hem het achtste wereldwonder omschrijven. Zendt hij een zootje visch aan een vrind, zoo vangt
hij bij deze gelegenheid een klein heldendicht aan; of, wordt hem een vet
zwijn door een varkenmester thuis gezonden, zulks boezemt hem gedachten
in tot een deftig klinkdicht. Zendt men hem eenig ooft of wildbraad,
het valt hem niet moeielijk om 80 regels ten dankoffer daarop te dichten.
Voor eenige hem gezondene appelen sluit hij de lettergrepen van den 24sten
en 95sten psalm in een dankdicht. Het slijten van zijn roksmouw doet hem
in een bespiegeling over de nietigheid aller ondermaansche dingen uitweiden." s)
Hoffham zegt terecht: „die deze kunst zich eigen gemaakt hebben, vindt
alom stoffe om zijnen dichtlust den teugel te vieren."
Zoo komt men er toe op den eersten tand van een jong kind te galmen van:
)

„Triomf, triomf! hef aan, mijn luit,
Want moeder zegt: de tand is uit!

') Vondel op de Beurs van Amsterdam.
) Zie Analecta, blz. 4.
) Zie Analecta blz. 2.
°) Zie Analecta, blz. 9.
) Zie verder nog 't stuk uit Helmers in Analecta, blz. 33-35!
°) Zie Analecta, blz. 1.
6
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Laat dreunen nu de wanden!
Eerst gaf Gods gunst het lieve wicht
Den adem en het levenslicht,
Nu geeft zij 't wichtje tanden.

Die had woorden tot zijn dienst, die klonken althans! Maar anderen zeiden
niets in ook nog flauwe woorden. Wat denkt men bij dit volgende op
't dorpje Hoog Soeren:
-

Hoog-Soeren, o Hoog-Soeren,
Gij hadt gewis een „schonnen dag ",
Toen 'k uit de dichte bosschen
U 't eerst verrijzen zag.
Was 't etensuur geslagen,
Geen bouwman zag ik dagen,
Daar de oogst op d' akker lag.
't Gehucht lag als verlaten,
Geen stofwolk dwarrelde op den weg;
Ik hoorde alleen het blaten
Van 't geitjen aan de heg.
Ik hoorde alleen het suizen
Der linden voor de huizen
En 't brieschend paard voor de eg.
Daar klonken kinderkreten!
'k Nam 't rulle zandpad naar de hut,
'k Vond, als van elk vergeten,
Bij 't vlierboompje aan de put
Een blozend blanke deeren,
Een jonske in zwarte kleeren,
Door haar bij 't gaan gestut.
Wat klonk na 't uren dwalen
Mij 't vriendlijk Veluwsch dubbel zoet!
Nooit zag ik oogen stralen
In schooner blauwen gloed.
Bij 't blozen van de schoone
Dacht ik aan de anemone
In 't bosch zoo pas ontmoet.
Verlokkend blonk het water,
De haal viel neer en de emmer zonk
Maar kostbrer was, wat later
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Er volgde na dien dronk:
Gegist half, half gegeven,
Was 't kijkjen in haar leven,
Dat zij me al keuvlend schonk.
Hoog -Soeren, o Hoog -Soeren,
Zoo 'k nooit naar u mijn voet weer richt,
Zal niets toch 't beeld me ontvoeren
Van 't schuldloos schoon gezicht.
En, zwijg ik hier ook stille,
Eens spreek ik in de idylle,
Die 'k wandelend heb gedicht,
Van u, lief Veluwsch wicht.
Zoo maakte men veel „Niets, dat de schijn heeft van iets te zijn," en nog
meer dat totaal Niets is! —
')

Is 't wonder dat men bij zoo 'n warboel ook een L ij k dicht in den trant
van een Herders dicht schrijft 1
?

)

't Spreekt dat ook allerlei d i eh t erf r a z e s dooreengehaspeld worden.
„De tegenstrijdigste beelden worden aaneen gehecht of op elkaar gestapeld.
De eene helft van een figuurlijke spreekwijs wordt aan de tweede helft van
een andere geplakt ........ 3
Zoo beweert een dichter dat de nachtegaal:
't Woud door 't orgel van zijn keel houdt gekluisterd."
Anderen zien 't ijs aan voor een: ,,.... ongeheide brug,
Gebolwerkt van den wintervorst "
Hinderpalen, en zelfs standpunten worden „overwonnen "; „vragen branden," als ze niet „rijzen ".')
)

Zie hier een echt vers, klinkend als weinige:
Als de grijsheid heur sneeuw strooit op 't neerbukkend hoofd,
Als het hart, waar elk uur een levensvonk dooft,
Nog alleen van den nasmaak zijns galbekers leeft,
Maar voor d' ijskuil des grafs terugschrikt en beeft.

') Analecta, blz. 87/88.
) Zie Analecta, blz. 58.
a) Zie Analecta, blz. 74
Zie verder Analecta, blz. 76. In mijn „Ons Onderwijs in het Nederlandsch"
geef ik meer voorbeelden.
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Gorter heeft gelijk: Het hart is een haard, waar eens de levenslust vroolijk
vlamde, doch nu nog maar in de asch eenige weinige vonken gloren, waarmaar die haard
van elk uur een dooft
leeft, o jammer. En
waarvan? Van een
nasmaak. Van
den nasmaak eens galbekers.
Schonk iemand ooit gal uit bekers, dronk iemand het er uit? Desniettegenstaande schrikt en beeft dat hart terug voor
het graf, dit is te begrijpen,
voor
een ijskuil des grafs? Zijn we misschien op een noordpool - expeditie,
en moeten wij voor een onzer ongelukkige makkers een graf uithakken in
het ijs? 1
.....

......

......

..

....

....

....

) —

IV.
Zoo belachtte en bespotte men al lang deze manier van doen; men parodieerde al vroeg — poëzie dat geen poëzie is.
Vooral in onze eeuw — met zijn meer-en -meer zich-ontwikkelenden Romantischen zin.
Want Romantisme is niet het fantastische, het sentimenteele; het roman e s k e. Dat dit er vaak mee samengaat, komt, omdat het jongelui waren
in wie de eigen -germaansche geest werkte, tegen de in- oorsprong -uitheemschedwang van nadoen -- en zich voegen — in. Omdat jongelui veel 'hang'
hebben om te fantaseeren en sentimenteel te doen; maar dat is niet het 'fond';
niet de grond -oorzaak. Dit te meenen is alweer letten op 't uiterlijke alleen!
Die romantici, vooral om 1800 heen, echter waren gewend aan een leiband,
en zagen geen anderen dan ge-'leiband' -en om zich heen; zoo zochten ze ook
ergens steun, en vonden die in de middeleeuwen. 2
In die M.E. toch hadden, ondanks den sterken invloed van buiten, de Germanen hun eigen kracht ontwikkeld. Wat ze overnamen, assimileerden ze.
En zooals die, wilde men blijven of meer en meer worden; men wilde zich
niet laten dwingen; men wilde vrij zijn.
Natuurlijk komt het Romantisme telkens anders uit: naar den tijd en 't land,
waarin het zich openbaart: zoo in Engeland 't sterkst nationaal. Zelfs kan
het romantisme één zijn met realistisch waarnemen; met humor. 3
Meer en meer in onze eeuw wordt die vrijheidsdrang sterker; zelfs de
)

)

) Zie Analecta, blz. 76/7.
) Zie ook Van den Bosch, Taal en Letteren II, blz. 137, 364. Over 't romantisch Drama, aid. 136.
') Men leze nu nog vooral na Van den Bosch, Taal en Letteren II, 129-138.
Die echter daar nog te veel redeneert met vorm -norma's.
15
T. & L. vii.
1
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neiging om steun te zoeken in vroeger tijd gaat verdwijnen bij de jongeren:
men wordt zich-zelf, en geeft zich-zelf!
')

Waar nu de dwang, als in 't midden van deze eeuw nog, sterk was, daar
was spot met die nadoen - kunst, met dat maak-werk van Poëzie vaak de eenige
uiting die nog doel trof.
Spotten, zooals Mulder doet als hij verzen maakt op de familie Venkel,
Ik begon d tout hasard den eersten regel, hopende op een
met een k: 2
gelukkige ingeving, die er een tweeden bij zou brengen — dan weer een
derden en zoo vervolgens; dat was nu wel niet volgens den regel der kunst;
maar er was hier ook geen sprake van kunst.
)

„

„Een tiental jaren vlood daarhenen!"
daar zat ik.
„Een tiental jaren vlood daarhenen!"
herhaalde ik bij mij zelven, „sakkerloot! vlood daarhenen! en dan verder ?
Vlood daarhenen — ik wou, dat ze Venkel maar en passant meegenomen
hadden.... 't Is in allen gevalle een regel, waarbij ik niet bezorgd behoef te
wezen, dat ik geen rijmwoord vinden zal. — Henen: daar rijmt de halve
dictionaire op; zelfs steenen! Ja, daar heb ik het. Een „ongezochte gele
om van steenen te spreken, en zoo kom ik tot mijn sujet. Maar,-genhid"
hoe duivel haal ik er in den tweeden regel al steenen bij. Een ferme sprong
maar, en in eens als een bom midden in de zaak gevallen. -- Heilige
Vondel! sta mij bij!
Een tiental jaren vlood daarhenen,
Sinds gij uw bakkerij van steenen,

Van tigcheltjes et caetera
Verkocht ......
De inleiding is tot nog toe niet slecht, — 't schijnt nog al te vloeien, en
als ik het wel bekijk, vind ik tot mijn troost, dat het geen haar slechter is,
') Natuurlijk kan het eigen initiatief wel gewekt worden door buitenlandeche
invloed: zoo 't eigene, zoo 't nationale karakter maar bewaard blijft. Men denke
aan Shakespeare met z'n Italiaansche, en Bredero met z'n Spaansche stof; en nu
onze Nieuwe -Gidsers, onder engelschen en franschen invloed.
Wat hier over de Romantiek maar in enkele woorden is geschetst, zal in den
breede hoop ik, nader worden aangewezen. Meer dan deze herinnering is bier nu
niet noodig.
') Zie Analecta, blz. 23/4, en op de volgende bladzijden hoe het overige van
het „lieve vers" werd gemaakt en aangehoord.
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dan al dergelijke gelegenheidsstukken. Maar de regel is nog niet uit —

verkocht, wat moet daar bij? — aha! daar heb ik hem:
Sinds gij uw bakkerij van steenen,
Van tigeheltjes et caetera,
Verkocht aan Venkel met een K." — — — —
Men spotte met het samenflansen van verzen uit andere gedichtenbrokken;
men maakte er die samengewerkt" werden uit verscheidene dichters, als de
„Lijkzang op een eend," I) waarbij het nauwelijks noodig is aan te wijzen, dat
men in den „Gijsbrecht" van Vondel, in de ,,Overwintering," den „Tocht
naar de ijzersmelterij" en het gedicht „Aan een gevallen meisje" van Tollen s,
en vooral in de „Hollandsche natie" van H e l m e r s een en ander uit dit
„Dieren-epos" aantreft. — Aldus:
November had zijn loop reeds half ten eind gebracht,
Toen binnen 's Gravenhage, in 't holste van den nacht,
('t Was nauwlijks zeven uur) met blijde vreugd in de oogen
Een zekre snaak een eend zag op zijn plaats gevlogen,
En eer het arme dier zijn vleugels uit kon slaan,
Pakt hij hem beet en spreekt aldus zijn kinderen aan:
„Het hemelsche gerecht heeft zich ten langen leste
„Ontferremd over mij en mijn benauwde veste
„En arme burgerij. Ziedaar, dat past ons net,
„Zoo'n lekkere eend vandaag, — en 't beest is moddervet!"
Hij sprak en heeft het beest straks aan zijn vrouw gegeven,
Die 't met een wreede hand berooven zou van 't leven.
Het slaat een droef geluid en snatert nog en schreit,
Terwijl men 't dierbaar hoofd met kracht van 't lichaam scheidt;
In 't eind, 't is stil, men hoort geen zuchten meer of kreeten.
(Nooit kraaide een haan als hem de kop was afgebeten!)
Een weinig tijds verliep. De man, vol ongeduld,
Loopt naar de keuken, met een dichten rook vervuld:
Terstond kwam hem een geur en ietwat lieflijks tegen;
Hij voelt, hij hoort zijn maag zich heen en weer bewegen,
De kinderen hebben zich rondom den warmen haard,
Door 't geurig wild gelokt in eenen kring geschaard.
Als woeste beeren van den honger opgestooten,
Zoo houdt de kleine troep het knappend vuur omsloten;
') Zie Analecta, blz. 102.
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En rekt zich snuivend om den aschpot rechtop uit,
En snuift en watertandt en schuimbekt naar den buit.
Zij luistren. Hoort! hij knapt en knettert reeds in de oven,
En sissend spat het vet uit de ijzren pot naar boven.
In 't end klinkt hun de kreet in de ooren: „hij is gaar!"
En straks maakt groot en klein zich tot den aanval klaar.
Gelijk een jonge leeuw nog nooit ten strijd getogen,
Zoo valt een ieder aan, met vroolijk lachende oogen,
En zonder tegenspraak begraven allen graag,
Een goed fragment van d' eend in de altijd holle maag.
Maar ras is 't feest gedaan en de afgekloven schonken
Zijn spoedig in de gracht geworpen en verdronken.
Zoo gaat des werelds roem en luister dan te niet!
Gij, gij, wiens wederga de wereld nimmer ziet,
Ach! moest gij, vroolijk dier! uw woning dan begeven,
Om door een wreede hand zoo vreeselijk te sneven?
Neen, meisjelief, o neen, weêrhou in 't bang verdriet,
Weêrhou bij zulk .een ramp uw droeve tranen niet!
Laat, Antje, laat ze vrij uw bleeke wang besproeijen;
Het beest verdient het, dat er tranen om hem vloeijen!
0 eend! vol lofs van deugd, beminnelijkste spruit,
Die de eedle Koningsstad ooit heeft geleverd uit,
Wat heeft u in uw lent' getroffen straf een weder,
Wat viel er ongená des hemels op u neder!
Doch ween niet meer; 't is tijd, dat gij uw droefheid stuit:
Men richt met jammren of met janken hier niets uit.
't Beroemde dier is dood, — zijn beenders zijn begraven —
Daarom, ne pleurons pas sur le trépas du brave:

Chantons, chantons plutót son immortalité!
Dus troost uw droevig hart, al doet het scheiden wee
Van wien men lief heeft om zijn lieflijkheid; 't herdenken
Aan zijn voortreflijkheên moge u verzachting schenken!
Ach! treurig stond uw oog, toen in den morgenstond
't Uitstekend beest tot u zijn laatste blikken zond.
Hij hief zich op en riep niet eens adieu ma chère!"
Maar snaterde in zijn taal: „Malbrouck s' en va -t-en guerre
Et n'en reviendra pas." Vergeefs riep, droef te moê,
Uw mond het vliedend dier met angstig steenen toe:
„Helaas, waar vlugt gij heen, helaas! mijn lief, mijn leven!
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„Keer weêr, naar de oorden weêr, voor 't gapend graf begeven,
„Zie, zie uw vleugel, die zich uitstrekt in de lucht,
„Wijst u naar de oorden weêr, die gij te roekloos vlucht!"
Maar alles is vergeefs! hij heeft voor u geen ooren,
Hij wil gebed noch klacht noch zucht noch dreiging hoeren,
Hij spreidt zijn vlerken uit, voor geen gevaar beducht,
En geeft zich vroolijk op — en fladdert in de lucht!
Rust, ongelukkige, rust zacht in 't hart der baren!
Vol weemoed blijven we op uw treurig einde staren,
Schoon gij uw bakermat en erf niet weêr mocht zien,
Geen teedre maagdenhand den lijkkrans u mocht biên,
De gracht uw beenders dekt, ten spel der woeste golven,
Uw naam leeft eeuwig voort, uw roem. blijft onbedolven,
Ja vlamt en schittert hel en weêrkaatst in 't verschiet,
Gelijk de vlam van 't vuur, waarop m' u braden liet:
Wij blijven op uw dood met schreiende oogen staren
Rust, ongelukkige eend! rust zacht in 't hart der baren!

.....

Men dichtte verzen, vol groote woorden, maar zonder zin, om de non-sens
te laten voelen: als „Het geestelijk schip."')
Ga voort, o vaartuig door de zee!
Wij varen met vertrouwen meê .. .
Niets kan op zee ons hind'ren.
Wij bouwen steeds op eigen hulp:
Daarmeê is zelfs een mosselschulp
Een reddingsboot voor kind'ren!
Neen, hoe de woeste storm ook huilt,
Bij 't anker van de Hoop geschuild !
Hoe golf bij golf ook rimpel',
Wij klimmen, altijd wèl verheugd,
Fier langs de touwen van de DEUGD
Tot aan den hoogsten wimpel!
En als de zilte pekel plast,
Dan staan wij voor de fokkemast,
En zien verrukt naar boven!
Wij zien 't gevulde bramzeil staan; —
') Zie Analecta, blz. 130/1.
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De kok komt met een oorlam aan....
Wie zou het niet gelooven?
Zoo gaan wij met ons geest'lijk schip
Van bank tot bank, van klip tot klip,
En kussen wind en baren! . .
En staat het water boven peil,
Dan mind'ren wij het hangend zeil,
En — juichen onder 't varen ! ! .. .
Zelfs gaf men als een nieuwe manier van niets te zeggen deze „Zonnetaal ",')
„op een feestdag ":
Wat wil de zon in ons gemoed
Toch werken met dien schoonen gloed?
Wat wil zij op een winterdag
Toch zeggen met dien gullen lach?
Wat wil zij toch met blijder glans
Vertellen van den Hemeltrans?
Zij brengt vertelsels, — o zoo veel! —
Voor iedereen zijn eigen deel,
En tot de menschen al te maal
Spreekt ze éénerlei gebaarden-taal,
Die elk op eigen wijs verstaat
En daarnaar droef of lagchend gaat.
Zoo komt zij eiken dag alweêr,
Vertelt dan minder, dan eens meer,
Vertelt ook heden weêr aan ons
Een zaak, waarbij ik 't hoofd ontfrons,
Een zaak regt voor een blijden dag,
Waar iedereen bij voelen mag.
Wat hij van 't voelen heeft geleerd,
Zoo als zijn eigen geest begeert.
Want zie! — de zon, zij zegt het aan,
Maart laat ons voor de rest begaan;
Want zie! de zon vertelt de zaak, —
Maar 't vatten blijft nog onze taak.

Of men zong verzen aan 't „meisje van zijn hart":
') Zie Analecta, blz. 129.
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„Aan een koningin." ')
Hoog verheven, hoog verheven,
Hoog verheven op uw troon!
Komt er een ook hoog verheven,
Meer verheven dan verheven,
Ja, nog meer dan meer verheven, want hij is een Muzenzoon!
Schoonheid! die ik nooit bereken,
Wierook van heel 't weerelrond!
Al de straten, alle streken,
Alle boomen, alle beken
Doen met liefelijk geklater U mijn hoóge liefde kond!
Koningin van 's dichters woning,
Waar paleizen nul bij zijn!
0! geen ijdle praalvertooning
Van een wereldsch Heer of Koning
Zal uw minnend oog verrukken aan mijn nedrig feestfestijn!
Slechts de liefde, die ik koester
Voor uw hooggeplaatst persoon,
Zal daar 't al in alles wezen,
Dat, op tafel uitgelezen,
Wordt gevonden in de hallen van een lievend Muzenzoon!
Koningin! uw personaadje
Noodig ik ter liefdedisch:
Twee paar eijers met een slaadje,
Amor achter ons als paadje,
Koninginne! koninginne! zeg of dat niet lekker is!
Ja, o Goon! wat hooge weelde
Woelt er in mijn boezem om!
Knikkend met haar aardig kopje,
Als een vlinder uit haar popje,
Fiatteert zij al mijn wenschen: Geest der liefde! roer de trom!
..

.

Evenzeer spotte men grof met het would-be- gevoel -volle, met de huil - poëzie;
in dezen trant: 2
)

Duizendtallen oceanen
Zijn in 't eindloos waereldmeir
') Zie Analecta, blz. 119.
) Zie Analecta, blz. 125.
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Van mijn bittre weemoedstranen
Slechts een droppel en niet meer.
Honderdduizend exteroogen
Doen den zwerver minder smart,
Dan het branden van mijn oogen,
En het smachten van mijn hart.
Tachtig uitgevaste leeuwen
Om het leger der hyëen,
Kunnen samen nooit zoo schreeuwen
Als ik huil om u alleen!
Of men dichte 't quasi- aandoenlijke „Op een vliegje in October": ')
Mijn hart richt daar voor u in een vergeten dal
Een zodenouter op!
Helmers.

Hoe! zweeft gij nog mijn kille kamer rond?
Uw moeder en uw zuster zijn reeds henen,
Zelfs de ooievaar is van zijn dak verdwenen,
En koeler wordt de koele morgenstond.
Uw vleuglenpaar, arm diertje, schijnt verlamd;
Mijn melkpot heeft voor u haar zoet verloren;
Mijn suiker kan uw mond niet meer bekoren;
De herfstkou heeft uw pootjens half verstramd.
Bewaar mij God, dat 'k u den doodsteek geev'!
Neen, vrees mij niet, mijn hand zal u niet dooden:
'k Wil liever door mijn warmte u tot mij nooden,
Opdat uw kracht weer door mijn adem leev'.
Zij weten 't niet, die brassen aan den disch
En warm en wel rinkinken met bokalen
En zweven door den gloed der ruime zalen,
Hoe tergend wreed dit voor een vliegjen is!
Of zwijmt het niet den winter te gemoet?
October gunt het nauwlijks kracht ten leven,
November ziet het niet meer opwaarts zweven,
December rooft zijn laatsten levensgloed.
Uw sterfbed zij mijn holle hand! Uw lijk,
') Zie Analecta, blz. 107.
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Zwart, mager, plat, zal zweven op de winden:
Zoo moogt ge dan uw dierbren wedervinden,
U voorgegaan in 't donker schimmenrijk!
Vlieg dan tot mij met borne vlerkjens! gij,
Bezwijkend voor des winters felle vlagen !
Maar neen
ik zou 't gezicht niet kunnen dragen,
Spaar mijn gevoel
en zieltoog ver van mij !
....

....

Men stak den draak met al dat zoogenaamd mooie ge -vèrs.
Men schertste, - parodieerend 't onnoodig gemaniëreerd gebruik van ver kleinwoordjes, zelfs van Vondel in zijn Constantyntje en zijn Wij ker Bietje,
en van tal van zijn navolgers; — met het would-be- dichterlijke daarvan in: ')
0, Tuinsalaedjen! Beur 't kropjen op!
0, Lindeblaadje! Zwel uit uw knop!
0, Boerenboontje!
Draag 2t poezlig kroontje!
Kruip, Kievits zoontje,
Kruip uit den dop! Q)
Dwaas begonnen sommigen, velen die geijkte frazes te vinden. Fokke
Simonsz lacht om de „beschroomde Zangster, die niet ter feestzaal durft
intreden." 3) Hij ridiculiseert al die koralen lippen" en „paarlmoeren tanden,"
die „gloeiende harten, ingewanden en aderen," dat „angstig hart," en die
„lillende ingewanden," met die „dorre beenen," die „eene heete traan,"
„'t bloedig moordschavot, de purperroode kimmen, en azure gewelven," „dat
gloeiend' puin, doorweekt met bloed en tranen," — 't „schragen van den
hemel!" en van „wijsheid, heldenmoed en ware deugd "; ja, „'t ternederstorten
van het groot heelal" — om een bagatel. —

nu is meer geschikt om den geest te scherpen voor Onzin, als
't overdrijven en belachelijk te maken.
Dat schrikt af, ook!

.') Vgl. ook Analecta, blz. 143.
') Kinker, Post van den Helicon.
') Zie ook Analecta, blz. 61-72.
) Zie verder ook Gorter, Analecta 73-77.
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Zoo maakt men attent er op wat Dichtertaal niet is: onjuist, ónwáár wezen.
Le Ridicule tue!
In ó n z e n tijd zelfs is dit nog niet overbodig geworden!

V.
„Geef ons Natuur en Waarheid weer."
Natuur en waarheid ontbreekt aan veel dichter- uiting. 't Zijn frazes geworden, zonder gevoelden inhoud. De spreker meent er niets meer mede'
en de hoorder verstaat er niets meer onder." ')
En toch is eisch van alle 'dicht'
juistheid van waarnemen, en
juistheid van weergeven.
Natuurlijk, elk doet dit op zijn wijs.
En echte Poezie, 't zij vers of on -vers, is eigen taal. Z) —
Vers -kunst zal daarom individuëel zijn, in hooge mate. Waar een dichter
zich in zijn diepste binnenste voelt aangedaan, en uit-zeggen moet, wat hem
bezielt, daar dicht hij zijn Poëzie, — dan kan hij zijn ideeën niet weergeven
in taal van anderen! in zijn eigen taal zal hij waar kunnen zijn.
Al komt die vaak min of meer overeen niet zijn omgeving, — daarvoor
influënseert deze op hem, — toch zal het taal wezen — al klinkt die nog
zoo gelijk met die 'm omgeven, — met zijn eigen klank, met den klank van
zijn dichten.
Bilderdijk zong 't al:

Den mensch te kennen, is des menschen wetenschap;
Maar nimmer kent men hem uit klaatrend schoolgeklap,
Door meesters 't ekstrenbroed in 't kooitjen voorgebrabbeld,
Terwijl 't, ontroofd aan 't nest, op de ijzren tralie knabbelt.
Neen, toont hem in de taal, die wit zijn boezem breekt
Door de oudren in hun kroost met d' adem opgekweekt,
't Ontvloeisel van zijn ziel, door 't lichaam uitgedreven.
Daar schuilt zijn menschheid in, zijn zelfgevoel en leven.
Zoek in u zelf de taal, en ken u zelf in haar:
Haar spiegel is ons Al, haar uitdruk 't menschelijk waar'. 3)
Zie Analecta, blz. 73. ) Zie Analecta, blz. 148.
') Bilderdijk, Geslachtslijst.
1)
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Zoo geven Dichters hun hart in eigen uiting, en
„De taal van 't hart heeft menig dialect." ')
VI.
Door vergelijken, — niet door definities! — moet het inzicht komen wat eigenlijk 't dichterlijke is.
Men begint daartoe 't best, althans in ónzen tijd nog, met de aandacht te
richten op wat het Diehterlijke niet is: onjuist-zijn, praatjes-maken.
Voor eigen studie, en bij 't onderwijs moet daarom de opmerkzaamheid vooral
er op gericht hoeveel, en welke frazeologie bij dichters voorkomt.
Nu zal niet altijd d' een met d' ander gelijkelijk merken dat het een fraze
is, soms zal 't dezen van dien volzin opvallen, soms die 't speuren van een
anderen. —
Daarom is wenschelijk samen te lezen; samen te studeeren, volzin voor
volzin, niet om die te toetsen aan de vigeerende stijlleerregels en grammatica; —
want, och! die zijn ook al vervaardigd naar bekende voorschriften, ook daar
zijn gebruikt diezelfde fraze- dichters. z) Maar alleen hieraan: wat be--vor
doelt, wat zegt de auteur. Is hij waar voor zich-zelf.
Dit is een goeie oefening onder kennissen, als studie, op een avondje.
Ook klassicaal heeft het uitnemend resultaat, mits de leeraar „de klasse in
de hand heeft ".
Men kan in de eerste klasse van Hoogere, Middelbare en Kweek - scholen
daarmee al beginnen, door terloops de aandacht te richten op frazes; en de
makkelijkst in 't oogvallende dwaze beeldspraak.
Dat scherpt de leerlingen om in hoogere klassen de fijnere, niet zoo spoedig
waar te nemen sottises op te merken.
Men moet een afkeer krijgen van frazes, van poëtische frazes bovenal. —
Onze jongens vooral! 3
Duidelijk moet opgemerkt, dat Kunst niet is nabootsing, en napraten van
)

anderen:

— „Fluit geen andere vogels na !" __4)

') Beets. Die er op laat volgen:
„Wijs die 't hem min verstaanbre niet begeht.
') Als daar zijn te vinden in àl de boekjes over Stijlleer, N. B.! —
') En toch heeft op 't Eerste Philologen- Koegres in Amsterdam een classicus
op nieuw sterk aanbevolen de oude Poëtiek en Rhetoriek te gaan leeraren op de
Gymnasia! —
Cavete Consules, sagaciores 1
`) Tollens, Aan een Vogel.
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Maar eigen innerlijk leven uit-geven in eigen klank.
Wees -u-zelf!
Wees waar, voor u-zelf! —
Bij 't onderwijs moet het onze jongens bewust worden, dat in 't waar-zijn
van den dichter, evenals in èlks eigen waar-zijn, de eerste eisch voor Spreken
en Schrijven beide is.

Niet alles wat mooi is, moet de jeugd gelezen hebben, — ook niet zooveel mogelijk.
Maar ze moet vatbaar gemaakt worden om 't mooie te kunnen genieten.
Eerst dan kan dit genoten, als men 't gevoel er voor heeft opgewekt
en verlevendigd.
Die dichtertalen moet men niet leeren om die na te doen, maar om die
te genieten.
Daartoe óok moeten onze jongens eerst het algemeen levende n e d er-

lands c h kennen.
Dan zullen ze 't verband merken tusschen de Taal van Dichters en de
algemeene; — — maar ook dat de Taal van èlken Dichter geheel iets eigens
is — en méér eigen, naar gelang hij grooter dichter is.
Merken zullen ze dat er niet is een algemeene Dichter -taal, maar zooveel
Dichter -talen als er Dichters zijn.
')

Die algemeene taal moeten ze zich meer of minder eigen gemaakt hebben;
zij dienen zich gewend te hebben hun mindere of meerdere inwendige gevoelens daarin te uiten.
Die nu niet meer kunnen geven, die geen bizonder innerlijks meer hebben;
hun moet genoeg zijn, zonder mooi -doenerij, wat ze opgemerkt hebben, mede
te deelen in de gewone alledaagsche spreektaal.
Dat is wel geen kunst!
Maar daarmee moeten zij zich tevreden stellen.
Want ,,wee! zoodra zij er zich toe zetten het „mooi" te doen." z)
Laten ze liever zwijgen dan „eigen armoe te bedekken met geleende veeren,
eigen ideeën-loosheid te maskeeren onder klinkende dichterlijke woorden." —
Niet ieder is 'dichter'; — maar zeer weinigen zijn 't.
') Over 'formulentaal', als in Rechtsstukken enz., op den Kansel, en elders, —
een andere maal.
Die wordt tegenwoordig evenmin geleerd. Dat komt bij 't hoofdstuk over
Onderwijs in 't algemeen.
') Zie Analecta, blz. 77.
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Natuurlijk zijn er minder en meer begaafden, in talloos veel graden.
Maar die dan begaafd is, in mindere of meerdere mate met Kunst- natuur,
— wie meegekregen heeft die harmonische compositie van de veelvoudige
Natuur, — voor die zal 't gewoon - weg -doen niet genoeg kunnen zijn; maar tegelijk
hij zal overtuigd zijn zich-zelf te mogen geven, — en te moeten geven.
Maar daarmee dient de leeraar zich zoo min mogelijk te bemoeien;
't all e r in in s t dit willen r é g e 1 e n en leiden naar eigen inzichten.
't Eenigste wat hij doen moet, is t é gen te gaan het would-be -kunst-geven!
De leerling mag alleen 'Kunst', van kleiner of grooter waarde, uiten, — omdat
hij niet laten kan iets anders te geven.
Vooral zal de leeraar tegenwerken, dat de leerling zich voorbeelden kiest
om na te volgen; zelfs waar hij merkt dat de natuur van den jongen stemt
met zijn voorbeeld. Alleen, — — hier kan hij ten slotte niet anders doen
dan den leerling laten begaan.
De grootste omzichtigheid en takt is hierbij een eerste vereischte!
Men verknoeit zoo licht de 'Taal' van de jongens. Niets is teerder dan wat
men hun 'Stijl' noemt.
Toch is eerder wenschelijk dat de tegenwerking te streng is, dan te zacht.
Tegenstand doet kracht ontwikkelen.
Bij stormweer wortelen boomen 't best. —
')

Kunst is niet te leeren!
Hoe zou men toch de allereerste voorwaarde voor Kunst: Kunstgevoel
kunnen 'aanbrengen'? —
Hoogstens volgt — zegt Tolstoï — uit kunstonderwijs nabootsing, herhaling dus van een al beter geüit gevoel! 2
)

Zoo zal dan 't onderwijs niet meer bevorderen: nadoen - kunstjes. Onze
jongens zal niet meer voorgepreekt: met 't moois van anderen weer te geven
wat niet van hun-zelf is; maar bevorderd zal worden: juist en waar zich-zelf

te uiten.
En Eigen Nederlandsche Kunst zal in plaats komen van wat nu nog voor
'Kunst' doorgaat.

Allereerst dient juist waargenomen het reéele.
Men is immers — en terecht — voor Aanschouwelijk Onderwijs? —
Van jongens, die precies waarnemen, — daarvan is wat te maken; — en
') Vgl. Taal en Letteren VII, 374e. — Red.
'j N. R. C. van 7 April.
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nü nog, veel te vermaken! —
wat hun voorgelegd is.

Niet van die goed van buiten kunnen leeren

')

Eigen werkzaamheid, eigen kracht - beproeven moet doel wezen.
Dat onderwijs is 't beste dat opwekt tot instemming, of prikkelt tot
tegen -ingaan.
We moeten eerder tegensprekers vormen, dan ja- broers. Hierop komt het
aan: » Behoud dat eene, dat van „ik kan niet liegen." j)
Dit ook verkrijgt men met goed te leeren waarnemen. Dan durft elk

instaan, voor wat hij-zèlf opgemerkt heeft.
En een nauwkeurige kijk -op-de -zaken heeft elk noodig, of hij later 'dichter'
zal blijken te wezen of niet. —
En daarom is dit bij 't onderwijs voor allen 't eerste. Hierin moet de
Jeugd geoefend:
Kijk goed, luister goed, merk goed op.
Bij de meesten, misschien bij allen kan deze gave ontwikkeld, in meerdere
of

mindere mate.

Daartoe is geschikt de realistische lektuur.
Waarom echter juist het realistische waar te nemen?
Omdat we zelf de wereld óm ons en In ons moeten zien, beschouwen;
niet napraten hoe anderen die zagen en zien; al kunnen we profiteeren
van hun waarneming om ónzen blik te scherpen.
Omdat realisme alleen voorkomt ondoordacht napraten. — —
Maar ver -werkt dat streven naar realisme niet alle ideaal?
Integendeel. Hoe paradox het klinken moge, 't werkt juist het ideale uit:
het niet -éénzijdige maar ware ideale: de volle waarheid van het leven, in
al zijn leed en lief, zijn mooi en zijn leelijks, zijn verheven en zijn laags. —
Dit niet -éénzijdige realisme zal ook in 't onder wij s, en ten bate daarvan
vooral meer en meer moeten indringen, en
„Maken allen tot zijn roof
Geen uitgezondert als die doof
Is van zich zelven of heel ras
Zijn ooren beide stopt met wasch." 3
Dr. B.
H. '93 Afgewerkt Jan. — Maart '98.
)

') Zie ook Taal en Letteren VIII, blz. 20.
) Van Deyssel, De brieven van Johan Thorn Prikker, Twee-maandelijksch
Tijdschrift, Maart 1898.
'1 Zie Analecta, blz. 12.
2

NOG EENS DE WARENAR.

Het zij mij vergund met een enkel woord Dr. Leendertz' opmerkingen ') te
beantwoorden. De conclusie, die hij uit mijne bewering trekt, dat zijne uit
niet door de exegese, doch vooral door de methode, en door het biblio--gaf
grafisch gedeelte veel van alle andere verschilt, is onjuist. Hieruit volgt niet
dat daarom de exegese bijzaak is geworden, doch dat zij niet beter of slechter
is dan die van vroegere uitgevers. Gaarne wil ik aannemen, dat mijn geachte
collega getracht heeft door eene nieuwe methode dit gedeelte van zijnen arbeid
boven dat van de andere uitgaven te doen uitmunten, doch, het spijt me dit
te moeten zeggen, en het is voldoende uit mijne critiek gebleken, die pogingen
zijn niet met eenen goeden uitslag bekroond. Vandaar ook, dat ik uitdrukkelijk
heb gezegd niet de exegese, maar de methode en de bibliographie bepalen de
waarde in dezen arbeid. Het verheugt me zeer, dat Dr. L. zeven mijner ver
overneemt, dankbaar is voor mijne aanvullingen op enkele andere-klaringe
plaatsen en dat mijn betoog er toe heeft bijgedragen hem te overtuigen van
de juistheid van Dr. Eymael's verklaring van vers 736. Eene vergissing
is het zeker als de juiste interpretatie van vers 354 aan Velderman wordt
toegeschreven; de eer daarvan komt toe aan den vader van Dr. Leendertz,
zooals in mijn artikel ook is vermeld. De door mij gegeven verklaring van
vilt = viltluis wordt wel is waar aangenomen, doch de beteekenisontwikkeling:
luis, parasiet, woekeraar, vrek vindt Dr. L. te geleerd. Liever stelt hij zich
die voor als: smeerlap, gierigaard, en wijst daarbij op het lat. sordidus. Inderdaad vereenigt dit woord ook beide beteekenissen en moet ik erkennen dat
zulk een overdracht mogelijk is. Het blijft evenwel de vraag, hoe vilt die
beteekenis van vuile vent, smeerlap heeft gekregen, die ook door Kiliaen vermeld
wordt, waar we lezen: vilt, sordidus, putridus, vilis, avarus homo. Vat men
vilt op als viltluis, dan kan de ontwikkeling geweest zijn, met het oog op onze
scheldnamen kale luis en kale nest: luis, kale vent, armoedige, havelooze
kerel, gierigaard, welke laatste beteekenis ook volgens Halma aan platluis
eigen was, dat hij vertaalt door cancre. De door Dr. L. aangehaalde woorden
') Taal en Letteren VII, bl. 356 vlgg.
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luisnek: luiszak, luisbosch, luispook, (Mnl. Wdb.) en een luizige kerel kunnen
dan niet tot vergelijking dienen, en vooral het laatste adjectief niet, dat dooi
het volk misschien wel met luis in verband gebracht wordt, doch eig. lui,
traag beteekent; zie Kiliaen: leusigh, losigh, remissus, ignavus, segnis. Doch
ook de door Grimm voorgedragen ontwikkeling is niet onmogelijk, waarbij vilt
wordt opgevat als de welbekende taaie stof, wanneer men denkt aan het door
Kiliaen vermelde taeyaerd. Homo tenax, avarus, dat in verbinding met vilt
voorkomt in de Antw. Spelen van Sinne, 454:
Oock noemt men hem met een verwijtelijck rumoer,
Halsbandt, Tayaerdt, splijtmijt, vilt, rekel, en loer.
Vilt zou dan kunnen beteekenen taaie stof, en vandaar taai, vasthoudend,
gierig (vgl. het adjectief saai, dat hetzelfde is als het znw. van dien naam).
Verder meent Dr. L. dat want niet de bet, heeft van uitzuiger, doch hij
verzuimt deze bewering met bewijzen te staven, terwijl zijne meening als zou
uitzuipen de bet. hebben van oplichten en niet die van uitzuigen, evenmin
gestaafd wordt. Dat dit werkw. wel degelijk deze laatste beteekenis had, kan
Dr. L. zien in Anna Bijns, Refr. bl. 162 e: Uutsuypers der armen, groote
ghieren, die daghelijcx haer gelt leenen om• winnen, en Halma: Hij is een
uitzuiper van weduwen en weezen. Il est la sangsue des vegves et des orphelins.
De verklaring van in de kap gaan voor trouwen heeft evenmin genade
gevonden in de oogen van mijnen geachten collega. Hij verwerpt haar en
beweert, dat deze uitdrukking alleen van mannen gezegd werd, zich beroepende
op eene plaats uit Jan Saly. Tot mijn spijt moet ik verklaren, dat Dr. L.
die plaats niet heeft verstaan. Immers wanneer Trijn Ratels schertsend
beweert dat Jan Saly wegens zijn verstand in de kap moet, dan bedoelt ze
natuurlijk, dat hij moet promoveeren. Vgl. de Klucht v. d. Pasquil-maecker,
bl. 13, waar de pedel der Universiteit zegt: éen (student) worter toekomende
weeck in de kap geplant en in J. Soet, Clorinde en Dambise, bl. 36: Eiij
is ghepromoveert tot Leyden in de kap.
Mijne opmerking over de woorden „snoeshaan niet samenhangend met snoeven
maar met snoes, een aardig meisje," had niet de bedoeling deze aanteekening
belachelijk te maken. Zooals de woorden daar staan, zijn ze stellig onjuist,
daar, toen het woord snoeshaan bekend was, snoes nog niet den zin had van:
aardig meisje, ja wellicht niet eens bestond. Beide woorden snoes zijn hetzelfde woord, zoodat van samenhang te spreken minder nauwkeurig was; vandaar
dat ik samenhangend stilzwijgend verbeterde in samengesteld. Haastig gelezen
heb ik dus allerminst. 1 ) Het in vs. 567 voorkomende bak blijf ik verklaren
') Voor de ontwikkeling der verschillende beteekenissen zij verwezen naar De
Jager's Frequentatieven II, 591-.-595.
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door gebak op gezag van Kiliaen, die opgeeft back j. gheback, cibus pistus,
cibus coctus, coctum, pistum, dat zeer goed mannelijk kan zijn: ook tegenwoordig is het Vl. bak (= gebak) van dat geslacht. Het volgende hem slaat
hier dan op terug. Dat ik huisbak citeerde uit Huygens, was wel degelijk
noodig om te bewijzen dat het reeds in Hooft's tijd bestond. Gaarne neem
ik aan dat de woorden: „ Vaerter wel me" eene formule geweest zijn, doch ook
thans blijf ik weigeren, naar aanleiding van die woorden Warenar koeienkoopers
manieren toe te dichten. Ik kan er niets anders in zien dan een zegenwensch.
Dat haar soort beteekent, neemt Dr. L. zoo gaaf niet aan. De vergelijking
met eene uitdr. als „vogels van dezelfde veeren ", met het Eng. both of a hair
= aan elkaar gelijk, en eindelijk de mededeelingen in het Ndl. Wdb. V, 1415
zullen misschien mijn collega wel eens doen besluiten, zich bij mijne verklaring
neer te leggen. De plaats uit Brederoo: de doot komt op mijn tanden bewijst
niet, dat in Hooft's woorden de doot quam hem op de lippen, dood niet den
zin kan hebben van : de doodverf. Men moet elke plaats op zichzelf beschouwen: tusschen tanden en lippen is toch nog al onderscheid.
Mijne bewering dat de uitdr. op een prik en geen steek ontleend zijn aan
de verponding is, n'en déplaise Dr. Leendertz, geen lapsus calami. Met
Dr. Boekenoogen geloof ik stellig, dat deze uitdrukkingen daaraan haren
oorsprong hebben te danken, en word in deze meening nog versterkt door
het werkw. geschat, dat juist dan tot zijn recht komt: immers een prik was
de kleinste som, waarvan bij het schatten van iemands bezittingen, met het
oog op de verponding, nota werd genomen.
Zoo heel toevallig is het bovendien niet, dat de oudste en duidelijkste plaats
gevonden wordt in een stuk over de verpondingen. Prof. Verdam, wien men
zeker geen belezenheid kan ontzeggen, was zoo vriendelijk mij mede te deelen,
dat ook hij dit woord in voorbeelden niet eerder had aangetroffen dan in de
Informacie upt stuk der verpondinghe.
Ook betwijfelt Dr. L. de bet. berekening, die ik aan kerf heb toegekend,
terwijl deze voor kerfstok is bewezen. Me dunkt als kerf= kerfstok is, en dat
kan men in het Mnl. Wdb. lezen, dan mag men toch gerust ook daarvoor
die bet. aannemen; vgl. bovendien Hofwijck, vs. 443 en Zeestraet vs. 36.
Tegenover mijne verklaring van de uitdr. je backes moet altemet vlieghen
vangen stelt Dr. L. eene andere, veel ingewikkelder en dus onaannemelijker,
die evenmin de moeilijkheid oplost. Van deze gelegenheid wensch ik evenwel
nog gebruik te maken om te wijzen op Breughel's Boertighe Kluchten,
')

') Dit naar aanleiding van een vriendelijk schrijven van Dr. Boekenoogen, ter
verbetering van hetgeen ik op bl. 194 van den vorigen jaargang heb gezegd.
T. & L. viii.
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bl. 10 r: Vaer zwijght, u backus vliegen vangen gewint, waarin we misschien
een ouderen vorm der zegswijze mogen zien.
Eindelijk houdt Dr. L. nog staande zijne verandering van „het ware goet"
in „het sware goet." Het is zeker heel gemakkelijk, wanneer men eene plaats
niet verstaat, haar maar te veranderen, doch dit is m. i. wanneer eene goede
verklaring te vinden is, en met alle bescheidenheid durf ik beweren, dat die
door mij is gegeven, in strijd met eene gezonde exegese.
Natuurlijk bespreekt Dr. L. ook mijne bezwaren tegen zijne bewering van
Coster's medewerking aan den Warenar. Eerst behandelt hij de kwestie van
de negen dagen, waarin Hooft zijn stuk afgemaakt heeft. Dit wordt een
Mennisten- leugen genoemd; eene bloote onderstelling, die alleen wantrouwen
in Hooft's woorden verraadt, en door niets bewezen is. Want al schrijft
Huygens dat hij zijne klucht in nog geen drie volle dagen (een volle dag
= 24 uur?) heeft afgemaakt en blijkt het dat hij er op zes verschillende dagen
aan gewerkt heeft, dan bewijst dit tegen Hooft nog niets. Dat waren toch altijd
nog drie dagen minder dan Hooft noodig had en dat voor een stuk dat hij nog
bovendien geheel in elkaar moest zetten, terwijl Hooft vertaalde. Deze zaak
is evenwel voor het auteurschap van den Warenar van geen gewicht en kunnen
we dus verder laten rusten. Twijfel aan de door den Heer Rössing vermelde
pamfletten heb ik niet door het woordje evenwel willen uitdrukken. Ik wil
gaarne gelooven, dat ze gevonden zijn, maar waar deze moeten dienen als
argumenten voor het vennootschap Hooft -Coster, daar ineen ik, dat daaraan
niet zulk eene waarde mag worden toegekend, welke Dr. L. ze geeft•
Doch dit doet ook weinig ter zake. Wat voor mij alles beslist, is Hooft's eigen
brief, waarin hij zelf zegt dat hij aan de vertaling van de Aulularia negen dagen
heeft gespilt in dewelke het stuk begonnen en voleindt is. Waar iemand als
Hooft, die zelf niet veel met de klucht op had, zoodat van „nederige blufferij"
allerminst sprake zijn kan, en hij er dus over had kunnen zwijgen, aan een
man als Hugo de Groot schrijft, dat hij het stuk begonnen en let wel! ook
voleindt heeft, daar kan en mag m. i. niet aan een medewerker gedacht worden.
De woorden zijn te duidelijk om er iets anders in te kunnen lezen dan er staat.
Zoo lang men mij dan ook niet aantoont, dat Hooft, wiens onpartijdigheid
en nauwgezetheid als geschiedschrijver bekend zijn, met leugens omging,
weiger ik den Muider Drost dien klad aan te wrijven. Naast dit eene stellige
bewijs van den auteur zelf hebben we nog het gezag van Brandt, die met
Hooft's zoon het stuk in de uitgaaf van 1671 opneemt, en eindelijk mogen
we uit de woorden in den Proloog van den Warenar, waar de auteur zegt:
„niemand trek hem iet aen, 't zyn maer hoofdeloze praetjens" eene duidelijke
aanwijzing zien van Hooft's auteurschap.
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Tegenover deze krachtige bewijzen, waarvan het eerste alleen voldoende
zijn zou, plaatst Dr. Leendertz de woorden van Tengnagel, die zegt dat de
Warenar in Koster's boeken opgeteekend staat. Het komt mij voor dat deze
dichter, die uitstekend op de hoogte schijnt van de schandalen, welke binnen
Amsterdam voorvielen, en alle geruchten gretig aangreep als stof voor zijne
vuile verzen, niets anders doet dan weergeven wat hij gehoord had: men wist
immers niet, wie de auteur was van het anoniem verschenen stuk. Tengnagel's
woorden beteekenen niets anders, dan dat hij of mèn er Coster voor hield. De
andere bewijzen van Dr. L. zijn de aanplakbiljetten van 1656, waar op twee
auteurs gezinspeeld wordt; de onbekende, door den Heer Rössing geziene
pamfletten, waar Hooft en Coster genoemd worden en de uitgaaf van 1661, die
ook beiden als auteurs vermeldt. Nu vraag ik, moet men aan aanplakbiljetten
pamfletten en een 17áe eeuwschen boekdrukker ') meer waarde hechten dan
aan een brief van den auteur zelf en aan Brandt en Arnout Hooft, die de
geschriften van zijnen vader uitgeeft? Zou Dr. L. aan de nu nog wel ver
pamfletten zooveel waarde toekennen, en een aanplakbiljet, waarop-schijned
slechts eene zinspeling voorkomt als bewijs laten dienen, om iemand, als
Hooft was, tot leugenaar te maken?
En nu de druk van 1661, waarop Hooft en Coster als auteurs genoemd worden;
heeft die zooveel meer waarde dan de andere van 1667 (dus ook vóor dat Brandt
zijne uitgaaf in 't licht had gezonden), waarop Hooft alleen als auteur voorkomt ?
Beide drukken hebben evenveel of even geringe waarde. Ze bewijzen m. i. niets
anders dan dat men het niet wist en op geruchten afging. Beroept men zich op
zulk een druk, dan kan men evengoed beweren, dat Coster alleen de schrijver
geweest is, zooals in de voorrede staat van de Geestige Werken van Aernout van
Overheke (Amsterd. 1678) bl. 4 r., waar we lezen: „Na hem (Roemer Visscher)
is geweest Coster die door het overzetten van de Aulularia van Plautus (Warenar
met de Pot) wel getoont heeft, wat. by in boertigh schrijven doen konde." Eene
dergelijke verwarring bewijst alleen dat men er niets van wist, en dat Brandt
groot gelijk had, den brief van Hugo de Groot op te nemen, waardoor voorgoed
een einde aan al die gissingen kon worden gemaakt. Om al deze redenen blijf
ik gelooven, dat Hooft en hij alleen de auteur van den Warenar geweest is.
Ten slotte nog enkele opmerkingen over de bewijzen aan den vorm van
het stuk ontleend. Ook hierin was ik het niet met mijn geachten collega
eens. Het verschil in aantal van meer of minder metrische verzen in het
begin van het stuk en later kan louter toeval zijn. Het zou me niet ver,

) Boe weinig waarde men dikwijls kan hechten aan de juistheid der mede
drukkers, bewijst de Heer P. Leendertz Wz. in de Inleiding, bl.-delingva
XXXIV op zijne voortreffelijke uitgave van P. C. Hooft's gedichten.
1
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wonderen, als men bij stukken van andere schrijvers hetzelfde verschijnsel kon
ontdekken. Het aan de haast te moeten toeschrijven, komt me bij nader
inzien, minder aannemelijk voor. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het midden en dubbelrijm. Wat de vloeken betreft, die Dr. L. met groote nauwkeurigheid
heeft opgeteld, deze bewijzen ook na de vermelding van hun aantal niets
Lecker vloekt, zooals uit die optelling blijkt, in de laatste helft oneindig veel
meer dan in het begin; natuurlijk: later vond hij den pot met geld en uit zijne
vreugde hierover in krachtige woorden. Warenar vloekt in de eerste helft
zoowat evenveel als in de tweede, zoodat als we aannemen dat geen der andere
personen het ook doet, het grooter aantal vloeken op rekening komt van
Lecker, een armen Amsterdamschen straatjongen, die een pot met geld vindt
Kan het natuurlijker? Daar Dr. L. zelf erkent, dat het een hachelijk werk
blijft op grond van stijl en versbouw te bepalen, wie cle schrijver van een
stuk is, behoeven we bij deze kwestie niet langer stil te staan. — Ten slotte
moet ik nog even ter sprake brengen, wat Dr. L. zegt aangaande mijne bewering, dat de Warenar als kasstuk moest dienen, om den Baeto te kunnen
opvoeren. 1 ) Dr. L. kan zooveel koopmanschap niet veronderstellen bij de voor
nieuwe richting, doch vergeet daarbij dat het Weeshuis groote-stander
schade zoude lijden bij een tekort in de kas en hun belangen niet uit het
oog mochten worden verloren. En heeft Vondel niet zijn Sa,lmoneus geschreven
ter gemoetkoming aan „het nadeel geleden bij het Wees- en Oudemannenhuis,
welke noodig geweest waren voor de opvoering van den Lucifer? Bedenkt
men dit, dan is zulk een koopmanschap toch wel te verklaren en is het te
begrijpen dat Hooft zijn Warenar afstond 2 in de verwachting dat door de
lopvoering van deze klucht de kas zou worden gestijfd.
En hiermede hoop ik de voornaamste bezwaren van Dr. L. te hebben weereg , en nogmaals de bewijzen te hebben geleverd, dat zonder gegronde reden
en al te lichtvaardig aan Hooft het geheele auteurschap van zijnen Warenar
is ontzegd. Ruimschoots zal ik de moeite, aan dezen arbeid besteed, beloond
vinden, indien deze bladzijden er iets toe mochten bijdragen dit Ooster-sprookje
voorgoed naar het rijk der fabelen te verbannen.
)
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') Zie hierover ook een artikel van den Heer F. v. d. Goes in het feestnummer
van Eigen Haard, 1881.
') Dit ter verbetering van mijne bewering als zou Hooft de klucht voor een
bepaald doel geschreven hebben.
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Tot mijn spijt mag ik Dr. Stoett niet onbeantwoord laten, al vlei ik mij geenszins, dat ik hem zal overtuigen; daarvoor staan wij te ver van elkander. Maar
als ik hierop zweeg, zou men daaruit moeten opmaken, dat ik het pleit gewonnen
geef, en dat is het geval niet. Ik zal zijn stuk maar op den voet volgen en
datgene bespreken, wat ik meen dat nog toelichting noodig heeft.
„De conclusie," zegt Dr. St., „die hij uit mijne bewering trekt, dat zijne uitgaaf
niet door de exegese, doch vooral door de methode, en door het bibliografisch
gedeelte veel van alle andere verschilt, is onjuist." Die conclusie zou onjuist
zijn, indien mijn geachte collega werkelijk had geschreven, wat we hier lezen.
Maar T. e. L. VII, bl. 175 schreef hij: „eene editie, welke niet door de exegese,
doch vooral door de methode, en door het bibliografisch gedeelte veel van alle
andere zou verschillen." Dit is lang niet gelijk: met zou verschillen wordt het
voorgesteld, alsof Dr. St. mijne bedoeling weergeeft, vooral nu iets later volgt:
„ziedaar wat Dr. L. zich voornamelijk tot taak gesteld heeft;" met de lezing ver
-schilt
het de uitdrukking van hetgeen hij zelf heeft opgemerkt.
Wanneer Dr. St. zegt, dat uit zijne critiek voldoende gebleken is, dat mijne
pogingen om eene andere methode van exegese toe te passen, niet met een goeden
uitslag bekroond zijn, kan ik dat geenszins toegeven. Ik zou daar niet over
spreken, ware het niet, dat hij blijkbaar in mijne verklaringen de methode wil
treffen. Is in het algemeen ieder, die werk zonder fouten meent te kunnen
leveren, rijp voor Meerenberg, in zeer hooge mate geldt dit, waar men zich
bezighoudt met tekstverklaring. Wanneer ik nu op slechts 9 plaatsen moet erkennen, dat mijne verklaring onjuist was, ben ik zeer tevreden met den uitslag.
Zelfs zou het mij ten hoogste verwonderen, wanneer niet bij voortgezette studie
bleek, dat ik het op nog meer plaatsen mis heb. Alleen indien al Dr. St. 'a
aanmerkingen steekhoudend gebleken waren, zou hij misschien het recht hebben
zoo te spreken. Bovendien betreffen verscheidene van onze verschillen niet de
tekstverklaring , maar de afleiding.
Dat ik naar aanleiding van poppen Velderman genoemd heb in plaats van
mijnen vader, is een gevolg van het aanwijzen der uitgaven door letters in mijne
aanteekeningen, waaruit onder het overschrijven gemakkelijk een fout kan voortkomen.
Wat met de opmerking over vilt bedoeld wordt, is mij niet recht duidelijk. In
hoofdzaak is mijn geachte collega het nu met mij eens, alleen dat hij er nog een
paar woordenboeken bij aanhaalt. Dat luizig door het volk „misschien" wel met
luis in verband gebracht wordt, is echter te zwak uitgedrukt: het volk doet het
zeker en wel in verschillende beteekenissen nl. van „lui" en „beroerd." Evenzoo
hij heeft luizen = „ hij is lui" en „hij heeft streken." Er zijn trouwens nog
meer uitdrukkingen met luis, die niet alle even gemakkelijk verklaard kunnen worden.
Dat ik de door Grimm opgegeven ontwikkeling van beteekenis van vilt niet
aanneem, is niet omdat ze onmogelijk zou zijn, maar ze lijkt mij te gezocht:
de taaiheid van het vilt is niet eene zoo in het oog vallende eigenschap daarvan,
dat die gemakkelijk aanleiding kon geven tot eene overdracht van beteekenis.
Wat ik van want en uytsuyper gezegd heb (bl. 362), moet anders luiden.
Onder den indruk van Dr. St. 'a artikel schreef ik het zoo, in plaats van: „Ook
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het woord want beteekent in de door Dr. St. aangehaalde plaatsen niet „uitzuiger,"
maar eenvoudig „schurk, schoelje" enz. Evenmin heeft uytsuyper aldaar die beteekenis, het is „oplichter," nl. een, die alles opzuipt zonder te betalen."
Zooals het er nu staat, is het bepaald onjuist. Niet alleen toch komt uytsuyper
voor als „uitzuiger," maar ook het werkwoord uytsuypen is in de 17e eeuw een
zeer gewoon woord, zoowel van eene spin gezegd als van lieden „die hare naesten
door woecker uytsuypen." En toen ik kortaf schreef „want heeft niet die beteekenis," was dat natuurlijk mis (zie bladz. 358, 5e al.). Maar de beteekenis
„uitzuiger," die zeer goed past in een gedicht van Anna Bijns, in Hooft's Historiën en in den Statenbijbel, past niet in den mond van eene kijvende waardin of
een verbolgen kleermaker, terwijl daarentegen afzetter, oplichter, kale jakhals,
smeerlap, schoelje naast droch, guyt, pype-stelder enz. uitstekende namen zijn
voor opscheppers en straatschenders. Dat de waardin dan bij uytsuyper denkt
aan een, die alles opzuipt zonder te betalen, ligt voor de hand. Wil men bepaald nog een aanhaling voor uytsuyper = „ oplichter," ziehier een, die aan
duidelijkheid niets te wenschen overlaat. In „De Twee Vermaarde Fortuins
Kinderen," 3e dr. 1682, 2e deel, bl. 176: „...... ontmoette hem in den Haag
een zeker Notaris, dien hij voor twaalf honderd guldens had uytgesoopon."
Dat Trijn Ratels, of ten minste W. D. Hooft, bij het noemen van den narren
tegelijk aan de promotiekap dacht, is zeer waarschijnlijk: de woordspeling was-kap
veel te mooi, om die bij voorkomende gelegenheden ongebruikt te laten. Maar
daarmede is mijne verklaring niet weerlegd; integendeel zij wordt er te aannemelijker door en we hebben niet noodig voor het begrijpen van eene echt Nederlandsche uitdrukking in Duitsche woordenboeken te gaan zoeken.
Niettegenstaande de beslistheid, waarmede Dr. St. beweert, dat mijne aanteekening over snoeshaan „ stellig onjuist" is, „daar, toen het woord snoeshaan bekend
was, snoes nog niet den zin had van: aardig meisje, ja wellicht niet eens bestond"
(zie hiervoor nogmaals bladz. 358, 5e al.), blijf ik die aanteekening handhaven.
Waar hij „samenhangend stilzwijgend verbeterde in samengesteld," ben ik hem
dankbaar voor zijne goede bedoelingen, maar moet hier die hulp toch bepaald
afwijzen. Het eerste lid van snoeshaan is hetzelfde woord, dat we met een anderen
overgang van beteekenis nog hebben in snoes = „ een aardig meisje." Van samenst elling kan hier dus geen sprake zijn, wel van samenhang, tenzij men bij woord
alleen aan de samengevoegde letters denkt, zonder op de beteekenis te letten.
Het artikel haar in het Ndl. Wdb. wijzigt mijne opvatting van War. 787 niet:
ook daar is haar overal = „kleur" en nadert slechts op enkele plaatsen de beteekenis „soort."
Dat de oudste opteekening van prik en steek in de verpondingsregisters voorkomt, blijf ik „toevallig" noemen. Immers al zou men kunnen bewijzen, dat die
uitdrukkingen nooit eerder geschreven waren, dan is daarmede nog niet bewezen,
dat ze daaraan ontleend zijn. Slechts hoogst zelden zeker worden zulke uitdrukkingen onmiddellijk bij de geboorte opgeschreven.
Een spreekwoord is niet altijd een waar woord: het simplex verf sigillum mag
niet op wetenschappelijke betoogen toegepast worden, en vooral niet het omgekeerde. Dr. St.'s dus op bi. 185 r. 3 v. o. is daarom wel wat onvoorzichtig. Dat
ik overigens mijne verklaring volstrekt niet boven allen twijfel verheven acht, blijkt
wel daaruit, dat ik op bl. 112 van mijnen Warenar nog eene tweede als mogelijk
aangeef. Ook het citaat uit Breughel brengt ons echter niets verder.
Naar aanleiding van (s)ware goet zegt Dr. St.: „Het is zeker heel gemakkelijk
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wanneer men eene plaats niet verstaat, haar maar te veranderen." Dat verklaring
in het algemeen boven verandering gaat, daaraan twijfelt gelukkig niemand meer.
Maar de waardeering der verklaring kan verschillen: Dr. St. noemt de zijne goed,"
ik vind ze gezocht. Verandering was hier noodig en de door mij voorgestelde is
heel eenvoudig. Het is toch zeker niet te vermetel in dezen regel eene zou geringe
drukfout te vermoeden, waar in den volgenden regel zelfs onweer gestaan heeft
in plaats van ancker.
Op het punt van tekstverklaring en woordafleiding zullen Dr. St. en ik het
moeielijk eens worden. Evenals Brederoo de taal voor zijne kluchten in sloppen
en stegen, op de vischrnarkt en bij standjes zocht, zoo moeten wij naar mijne
meening voor de verklaring daarvan de taal op diezelfde plaatsen bestudeeren. En
ook zonder juist in allerlei duistere holen door te dringen is er nog gelegenheid
genoeg om de volkstaal te bestudeeren, mits men zich onder het volk begeeft. Dan
zal men de denkwijze, de kwinkslagen en de woordspelingen van het volk leeren
begrijpen en daarvan meer leeren dan de ijverigste studie van woordenboeken en
oudere schrijvers ons kan geven. Niet dat ik die laatste studie veracht; in geenen
deele, maar ze mag m. i. slechts in de tweede plaats komen. Over het gezag nu,
dat aan woordenboeken enz. moet toegekend worden, zullen Dr. St. en ik steeds
blijven verschillen.
Ook over de vraag van een of twee schrijvers worden we het niet eens. Het
verschil blijkt nu ook weer uit Dr St.'s antwoord, werkelijk zoo te zijn, als ik
dat bl. 365 geformuleerd heb. Dat hij zijne eigene redeneering „krachtige bewijzen" noemt en de mijne „zonder gegronde reden en al te lichtvaardig," daarop
zal ik niet verder ingaan en de beslissing liever aan anderen overlaten. Iets
anders is, dat hij wel niet mijne woorden onjuist aanhaalt, maar ze toch (volkomen te goeder trouw natuurlijk, en alleen doordat hij zoo geheel doordrongen
is van zijne eigene opvatting) zoo weergeeft, dat er iets anders in ligt dan ik
gezegd heb. Zoo b. v. bl. 186, reg. 23 zulk eene waarde. Ik heb er alleen
in verband met andere feiten waarde aan gehecht (zie bl. 366).
Bi. 186, reg. 7 v. o. niet leugensom ging. Iets dergelijks is door mij niet gezegd;
deze uitdrukking immers veronderstelt cone gewoonte van liegen, leugenachtigheid,
en ik zal de laatste zijn om Hooft daarvan te beschuldigen.
Evenzoo wordt in het laatste gedeelte van de eerste alinea op blad. 187 eene
gevolgtrekking gemaakt, waartoe mijne woorden geen aanleiding geven.
Door de woorden op bl. 188 „Daar Dr. L. zelf erkent, dat het een hachelijk
werk blijft op grond van stijl en versbouw te bepalen, wie de schrijver van een
stuk is" enz., wordt aan mijn betoog een ander karakter gegeven dan het heeft.
Niet ik heb getracht op grond van stijl en versbouw te bepalen, wie de schrijver
was. Mijne redeneering was als volgt:
1°. In het eerste en het tweede gedeelte van den Warenar zijn opmerkelijke
verschillen van stijl en versbouw.
2o. Vrij algemeen werd Coster voor den eenigen (waarvan Dr. St. weer een
nieuw bewijs heeft bijgebracht, bl. 187) of voor een der bewerkers van den Warenar
gehouden.
30. Hooft heeft herhaaldelijk met anderen samengewerkt. Hieruit maak ik de
gevolgtrekking, dat waarschijnlijk Hooft en Coster te zamen den Warenar gedicht hebben.
Het voornaamste bezwaar van Dr. St. tegen mijne zienswijze is mijn „wantrouwen in Hooft's woorden;" dat volgens mij Hooft „met leugens omging;"
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dat ik hem tracht „een klad aan te wrijven" en „tot leugenaar te maken."
Dat lijkt alles wel heel mooi; immers Hooft zegt, dat het stuk in negen
dagen is afgemaakt (let wel: niet, dat hij het in dien tijd afgemaakt heeft) en
ik geloof dat niet. Maar in die krasheid der uitdrukkingen van Dr. St. ligt juist
de zwakheid van zijne redeneering. Als Hooft zoo bang was geweest voor een
leugen, als hij ons hier wordt voorgesteld, dan had hij het best gedaan met
Trappist te worden. Het bewijs, dat ik Hooft geen klad aanwrijf, heb ik gegeven
op bl. 365. Hetgeen omtrent Huygens gebleken is, bewijst dat men of in het
algemeen eene dergelijke handelwijze niet zoo hoog mag opnemen, of dat er ten
minste door zeer waarheidlievende personen in de 17e eeuw niets in gevonden
werd. Ook Dr. St. zal daaruit toch wel niet de gevolgtrekking maken, dat
Huygens „met leugens omging."
Een bewijs voor mijne meening omtrent de schrijvers heb ik niet geleverd,
evenmin als Dr. St. voor de zijne; was er een bewijs, dan was ook verder alle
redeneering uit. Daarom zullen wij elkander ook niet overtuigen, voordat er weer
iets nieuws gevonden is.
Nog enkele kleinigheden mag ik niet onopgemerkt laten voorbijgaan.
Het valt mij tegen, dat mijne schertsende verklaring „3 dagen = 72 uren" door
mijn geachten collega in ernst wordt overgenomen, zij het dan ook met een vraagteeken.
Of Huygens, „zijn stuk geheel in elkaar moest zetten" is op zijn minst twijfelachtig.
Dat Dr. St. de verschillen tusschen de eerste en de tweede helft van het stuk
eerst anders heeft zoeken te verklaren dan ik deed en ze nu, nadat hij van zijne
verklaring moet afzien, aan het toeval wil toeschrijven, versterkt mijn betoog in
niet geringe mate. Alleen omtrent het vloeken tracht hij zijne verklaring slaande
te houden, maar moet daarvoor Iets „aannemen . Daarom volge hier volledig,
hoe het met de vloeken der verschillende personen zit.
Miltheydt, Gierigheydt en Casper, allen alleen in de eerste helft voorkomende,
gebruiken ze in het geheel niet; Teeuwes, ook alleen in de eerste hellt, gebruikt
er drie; Reym gebruikt er 7, waarvan 5 in de tweede helft; Rijckert 2, waarvan
1 in de tweede helft; Ritsert 1, in de tweede helft; Warnar 14, waarvan 7 in
de tweede helft; Lecker 19, waarvan 18 in de tweede helft. En dat het meerdere
vloeken van Lecker in het tweede gedeelte niet alleen verklaard kan worden uit
zijne vreugde over het vinden van het geld, blijkt onmiddellijk, wanneer we het
stuk nog eens inzien : in de eerste helft spreekt Lecker 88 regels en daarin 1.
vloek; maar in de tweede helft, ook nog voor hij den pot gevonden heeft, wordt
het dadelijk anders. Dan vinden we vrss. 841-858, dus in 18 regels 3 vloeken.
Dat Lecker een arme straatjongen was, is zeer onwaarschijnlijk; zie Inl. bl. XXIII.
De vergelijking van den Warenar met den Salmoncus gaat niet op:
1 0 . De Academie moest nog opgericht worden en de Schouwburg bestond reeds.
20 . De Baeto moest nog opgevoerd worden en men vreesde nadeel; maar de
Lucifer was reeds opgevoerd en men had het nadeel
3 0 . Het is nog niet zoo zeker, of wel van den beginne het plan geweest is de
baten der tooneeluitvoering aan het Weeshuis af te staan.
Bovendien heb ik op bl. 366 nog een paar bezwaren tegen Dr. Stoett's voor
ingebracht, die hij hier niet weerlegt en die ik dusniet behoef te herhalen.-steling
Ook na dit artikel kan ik zeggen, wat ik op bl. 370 schreef: Alles bij elkaar
genomen, ben ik dus in mijne meening omtrent de twee schrijvers van den Warenar
nog niet geschokt, eer versterkt,
Amsterdam, Maart 1898.
P. LEExwERTZ Jr.
„

Zijn er stijlregels ? ? — Classicisme en zelf -ontwikkeling.
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„Ruskins wijze van schrijven is niet overal gemakkelijk te volgen; niet
omdat zijn taal moeilijk is als die van Carlyle, maar omdat zijn wijze van
denken abrupt is, elastisch in hooge mate, waardoor zijn geest van 't een op
't andere springt, zonder ooit de rechte lijn uit het oog te verliezen; maar
voor ons is het moeilijk die lijn te vinden, en vooral haar vast te houden.
Hij wil dan ook niet schrijven zóó dat iedereen er over heen kan loopen, om
er zijn vooropgezette meening in weêr te vinden; hij wenscht evenmin aan
als onaangenaam te wezen; maar te tarten tot denken, den lezer te-genam
brengen tot nauwkeurig denken en hem deze nieuwe denkwijzen te geven.
Hij spaart den lezer dan ook niets; geen uitweiding, geen omslachtigheid,
geen meening, geen gevoel, niets. Hij kan ontzettend breedsprakig wezen;
en hoewel hij dikwijls genoeg zegt hoe vreeselijk hij het schrijven zelf vindt,
hoe akelig de drukproeven (gemeenlijk werd dit voor hem gedaan), zoo haast
hij nooit naar het einde, maar bezit de rust om zijn overtuiging breed uit te
spreken, om daar bewijzen voor te zoeken, en u dat zoeken te laten bijwonen.
Hij is de vijand van alle concessie, en evenmin weegt hij zijn woorden op
een goudschaaltje."

M e j. Marius, Gids, Mei '98.

CLASSICISME EN ZELF - ONTWIKKELING.

O zoo het hem ingevallen ware den jonkman aan te raden, al zijne bestoven
boeken te laten rusten, om slechts in dat te lezen, 't welk zich, iederen morgen
nieuw, voor zijne gretige blikken van zelf ontsloot; — zoo hij Poot verzekerd
had: „er zijn grepen in uw stukje, Hoofd waardig, en Vondel zelf is nergens grooter dichter dan gij het bleekt in de verjeugdiging der natuur, in de
herboren lente van Latmos, als de twee gelieven elkander omarmen, — maar
laat rusten en Vondel en Hooft, — pijnig u niet om hen in te halen, waar
de eerste den Latijnen nastreeft, de laatste de Italianen op zijde dringt;
on t w i k k e l u zelven !" 0 zoo hij dit gedaan had, welk een andere
oogst 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
het 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 de Ouden uitgedrukt, en overeenkomstiger met onze liefde
voor de kunst, — zoo gij de verknutseling van het inheemsche naar uit heemsche vormen afkeurt, zoo gij nationaliteit, individualiteit
eischt :? Een
voorbeeld wekt op, een leiband belemmert! Wat geeft den meesterstukken
der Oudheid hunne waarde, wat anders dan dat zij de volkomen uitdrukking
waren van hare eigene begrippen, van hare eigene gewaarwordingen, dan dat
zij ons den toestand veraanschouwelijken in het schoonste en daarom treffendste
icht? 0 liefde onzes Volks, onzes Tijds, waar zijn uwe zangers? —
Potgieter, De Folio- bijbel.
.....

KLASSIEKE STUDIËN OF EEN MODERN-WETENSCHAPPELIKE OPLEIDING?
VOLGENS JULES LEMAITRE.

„Op het oogenblik ken ik geen woord grieksch meer en 't gebeurt mij
geen driemaal per jaar dat ik latijn lees: het leven is te kortstondig. —
Maar wellicht heeft de studie van deze thans verwaarloosde talen een neerslag van edele en verheven aandoeningen achtergelaten, waarvan ik nu nog
geniet? — Eerlijk gezegd: ik geloof er niemendal van. Telkens, wanneer
ik denk aan een of ander werk uit de oudheid, dan voel ik mij gedrongen
te erkennen dat ik het niet direct meer zie, maar door de aangevulde ver
onzer fransche klassieken en, daarenboven, door de uitleggingen-talinge
der moderne kritiek. En de schoonheid van het werk kan ik eerst waar
te vergelijken met werken, die mij nader staan.
-dernoht
En wat is verder die vermaarde schat van algemeene denkbeelden, denkbeelden van opvoedende kracht, waarvan de grieksche en latijnsche letteren
het monopolie heeten te bezitten?
Laten we 't Grieksch nu laten rusten, want dat kennen (zelfs onder
't personeel van 't hooger onderwijs) alleen maar enkele specialiteiten. Nu
dan, die zoogenaamd eenige en niet te vervangen schat, bestaat uit eenige
bladzijden van Lucretius, waarvan de hoofdverdienste is dat er een vaag
Darwinisme in wordt verkondigd; eenige fragmenten uit Virgilius, lang zoo
mooi niet als stukken uit Lamartine of Michelet ..... en uit stukjes van
Horatius vol wijsheid à la Béranger of Sarcey .... .
Neen, dit weet ik zeker, dat ik, wat de vorming van mijn hart en geest
aangaat, den Romeinen niets heb te danken. Veeleer acht ik mij verplicht
aan het Evangelie, Montaigne, Pascal, La Bruyère, Rousseau, Chateaubriand,
Lamartine, Michelet, Sainte Beuve, Taine, Renan.
En toch ontwaar ik hoe langer hoe duidelijker dat ik niemendal weet. De
halve wereld spreekt Engelsch. — Ik ken er geen woord van; 't is ellendig
zoo weinig Duitsch als ik versta. Had ik deze talen vroeger maar geleerd,
toen het nog tijd was! Maar toen stopte men mij vol met de klassieke talen.
Elders roept Lemaitre nog uit: dat ik fatsoenlijk Fransch kan schrijven
heb ik niet aan mijn Latijn te danken, althans daar zou ik niet graag een
eed op doen; want ik schrijf niet beter dan Louis Veuillot en George Sand,
die geen universitaire opleiding genoten. Dus ..... ?"
(De Nederlandsche Spectator van 2 April '98, blz. 1078.)

KLEINE MEE-DELINGEN OVER BOEKWERKEN.

Boon 'K Letterkundige bibliotheek,
volksuitgave. — No. 1. J. van den
Vondel, Gijsbrecht van Amstel
Jongen, jongen, dat is toch wel wat
heel erg 1 Dat moet een uitgave zijn
om Vondel populair te maken, en als
middelen om 't zover te brengen worden
gebruikt: goedkoopte, toneelaanwijzingen, een gemoderniezeerde spelling, en
(en nu komt het) het vermijden van ver
noten bij verouderde woorden -klarend

veran--keusnwordchig,
dering van de tekst!
Dat die andere dingen hun nut hebben
in een uitgave, die, zoals de uitgever
nadrukkelik zegt, geen wetenschappelike
uitgave wil zijn, zal ik graag toegeven,
maar blijf met de vingers van de tekst!
Denkt de heer J. A. Verkuyl, leraar
aan de Kadettensehool te Alkmaar, die
dit werkje van Vondel -korrektor op zich
genomen heeft, werkelik dat het niets
aan de mooiigheid afdoet als hij

Nu stelt het puick van zoete kelen,
Om daer gezangen op te speelen, enz.
verandert in:

Wij zijn gereed met zoete kelen, enz.
Of wanneer hij van Willebrord's uitroep:
Wat, wilt ghij 't Helsche vier op uwe
halzen laen

de karremans- versregel maakt:
Hoe, wilt gij 't Helsche vuur dus op
het hoofd u laan ?
Een veranderde Vondel om 'm populair
te maken! Alsof het 'm in de woordenkeus en woordschikking zat, dat hij na
zijn dood niet populair meer geweest
is. Alsof het niet enige voorbereiding

kost de zwelling en daling der klanken
de golven van het ritme in een versregel
te vinden, te horen! Zie, als de heer
Verkuyl een regel vol statige berusting,
als:
Geduld, mevrouw, geduld. God proeft
zijn uitverkoornen.
verandert in de nuchtere proza zin:

Geduld, meerouwe! God beproeft zijn
uitverkoornen.
dan toont hij een absoluut gemis aan
gevoel voor ritme. Ze hebben toch allebei evenveel lettergrepen — — —,
zal hij mischien zeggen!
En als hij de betekenis van overbrengen = doorbrengen, en de spelling
van „arrebeid" zo moeilik acht dat hij
een zin als deze uit Arents verhaal:

Wat mond kan u vertellen
De zuuren arrebeid van dezen naeren
nacht,
En met hoe groot een moord die over
word gebragt?
vervangt (heuseh, hij is zelf gaan dichten)

door :
Wat mond kan u vertellen
den zuren arbeid hier in dezen naren
nacht,
en hoe er werd gestreên, gewond,
gedood, geslacht!
dan neemt hij voor het begrip der mensen, die Vondel zouden moeten lezen en
begrijpen wel een heel laag peil aan.
Ik had nog meer willen aanhalen,
maar ik zal het er maar bij laten. Vondel door het veranderen van een paar
woorden — want 't mooiste is dat die
veranderingen zo willekeurig mogelik
zijn, en in de ene regel een moeilikheid
vermijden die op honderde andere plaat-
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sen blijft staan — leesbaar en genietbaar
te willen maken voor hen die „letterkundig niet voldoend ontwikkeld zijn
om onder de bekoring van het XVIlde
eeuwsch Hollandsch te geraken," is
dwaasheid. En het is juist om het gevaar dat een uitgave als deze, die dreigt
te worden voortgezet met de „Lucifer,,
de „Leeuwendalers" en de „Warenar,"
in handen zal komen van personen die
Vondel lezen àf voor studie df om de
dichter, en die geen van beiden met
zo'n verminkte uitgave gediend zijn,
dat ik tegen deze „Letterkundige bibliotheek" waarschuw. De uitgever die zich
de illuzie schepte, naast zijn „Novellen
bibliotheek" en zijn „Ronan bibliotheek"
ook een „Letterkundige bibliotheek" te
zullen krijgen, zal, als hij bij zijn uit
voortaan niet van een andere-gave
grondslag uitgaat, die illuzie moeten laten
varen. Spoorweglektuur wordt Vondel
nooit, al kostte hij ook maar vijf cent
per drama!

D.
Jongenslektuur.

Tine van Berken, „Oudste ", J. Stampe
oude Veldwachter "; K. An--rius,„De
driesse, „Voor den grooten Mast,"
van vier jonge matrozen; Ida Corn,
„Lammert Melisz," een geschiedkundig verhaal; N. van Hichtum, „Sipsu," een Eskimo- geschiedenis, en
Louise Stratenus, „Alleen op Zee." —
Stamperius' bibliotheek voor de jeugd
(voor kinderen van 10 tot 14 jaar).

de kwalieteit en kwantieteit van dat
„voedsel ", die mogen wel eens gekeurd
en gekontroleerd worden, en wanneer ik
ze hier ter sprake breng, dan is 't omdat
daarin een groot deel der oorzaken ligt,
die drie van de bovenstaande werkjes
deden mislukken en de drie anderen wist
deden slagen.
Laat ik maar dadelik zeggen: „Oudste",
„Lammert Melisz" en „Alleen op Zee"
zijn m. i. al heel slechte kinderlektuur,
vooral omdat er zooveel in gepreekt en
getoraliezeerd wordt; — „Voor den
grooten Mast" en „de Oude Veldwachter"
(„Sip -su” laat ik voor een ogenblik als
een boek van een geheel ander soort
buiten beschouwing) zijn heerlike jon
vooral omdat ze zijn op--genvrhal,
gebouwd uit alledaagse, maar daarom
niet minder amuzante gebeurtenissen, en
omdat zij gelezen kunnen worden zonder
dat de jonge lezer overal de zedemeester
ziet staan die nu eens presies zal aangeven wat deugdzaam en wat slecht is.
De kinderlitteratuur heeft iets van een
automaat, belast met 't inprenten van
de beginselen van zedelikheid wanneer
vader of moeder of de meester er zich
voor een ogenblik niet mee kunnen bemoeien. Dat kan men treurig vinden,
maar 't is nu eenmaal zo, en 't valt
helemaal in 't kader van de opvoedingsrnetode, die de kinderen, als ze speelgoed
willen hebben, een lotto -spel geeft, waarbij
ze uit 't hoofd moeten rekenen, of een
legkaart met aardrijkskunde, of een verf
prenten van de vaderlandse-dosmet
historie, om ze toch altijd maar weer
te laten „leren .
Als zo'n automaat nu maar van een
goed fabrikaat is, och, waarom dan ook
niet ? Maar dan denk ik het liefst aan
iets als die mooie automatiese masjienes
die een stuk staal dat er eenmaal in is
vastgezet, zelf verslijpen en verkappen
tot een afgewerkt voorwerp, mooier dan
een werkman het kan. Zit de boel echter
scheef, dan kan er ook nooit iets goeds
van komen. En in zoveel kinderboeken
zit de boel scheef.
„

Dit zestal vormt de elfde jaargang van
een oorspronkelike kinderbieblieoteek,
die onder een vaste redaksie staat, blijk
dus een eigen weg op wil, en dan-bar
ook volgens de prospektus vier eisen aan
kinderverhalen stelt: ze moeten boeiend
zijn, „voedsel bieden voor hoofden hart,"
't kwaad mag niet in behaaglike vorm
worden gegeven en ieders godsdienstige
begrippen moeten worden geëerbiedigd.
Daar valt niets op af te dingen. Alleen
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Vaak zijn ze niet eens goed toegesteld.
Wanneer men zoals Ida Corn in „Lammert Melisz." overal hoofdstukken inlast,
die in een schoolboek voor geschiedenis
konden staan, dan pakt de masjiene niet,
en weigert te werken. De kinderen lezen
het niet, of roef-roef alleen het verhaaltje.
Heel vaak deugen de beitels niet. Wie
op een klein schroefje een draad wil snijden,
zet geen beitel van grof kalieber op zijn
draaibank_ Om een kinderziel te kneden
en te vervormen zijn geen zwaarwichtige
dingen nodig die een grote -menschen-ziel
zouden kunnen pletten, en het is al heel
verkeerd, zoals Tine van Berken doet,
die in „Oudste" als afschrikwekkend
middel om een meisje minder onnadenkend te maken een akelige, nog wel in
biezonderheden beschreven bloedspuwing
van haar mama te baat neemt, of zoals

Louise Stratenus, die in „Alleen op zee,"
om een klein meisje als een lief kind
voor te stellen, het o.a. plaatst tegenover:
de bekende dronkaard die zijn vrouw
slaat, een gek, een menschenschuwe bankroetier, een jongen die voor zijn leven
zijn been breekt en een andere jongen
met een ruggegraatsverlamming, allemaal van die dingen die een kind dageliks
onder ogen krijgt.
Dat hebben Andriesse en Stamperiu9
beter ingezien. De grappen van een
troepje jonge matrozen en do strijd van
een echt jongensachtige dorpsjeugd met
de veldwachter, dat is hun materieaal1
Zo iets begrijpt een jongen — want de
boekjes van deze twee zijn meer bie zonder voor de jongens — door en door.
En 't geen achter het verhaaltje schuilt,
dat vindt hij ook wel, en dat blijft ook
wel in zijn gedachten hangen, zonder
dat er een zedepreek als kleefstof behoeft
te worden gebruikt.
Dat die eenvoudige dingen ook mak
een eenvoudige, kinderlike-kelirop
toon beschreven kunnen worden dan een
bloedspuwing of een andere narigheid,
spreekt van zelf. Naar de taal kan
men de boekjes dan, ook op dezelfde
manier verdelen als naar de inhoud.
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Daarbij komt nog, dat de drie dames
soms op een allerdeftigste manier hun
woorden kiezen. Tine van Berken, bij
wie dit nog het minste is, schrijft bijv.
van „jelui zijt," en van „riekte" e. d.,
Louise Stratenus laat bijv. een dame op
straat een klein meisje met „u" aanspreken en Ida Corn maakt het 't bontste
door van iemand te vertellen dat „ijverzucht hem heur bril voor oogen wrong."
Daar heeft een groot mensch moeite
mee om het te snappen.
En nu „Sip -su." Dat is een weten
een heel-schapelikndrtu,
goed boekje in zijn soort. De schrijfster
heeft zich uit de beste bronnen op do
hoogte gesteld van het dagelikse leven
der Eskimo's en daar toen een verhaaltje
van een jongen Eskimo van gemaakt.
Juist omdat de schrijfster zo au fait was,
heeft zij er zo'n natuurlik tintje aan
kunnen geven dat alle jongens zal moeten
bekoren. De taal is minder.

D.

De School der Poëzie, door Herman
Gorter.
„Gorter is een dichter, die zijn woorden
niet gebruikt om zijn denkbeelden uit
te drukken, maar die zijn woorden-zelf
zijn gevoelens laat uitdrukken. Zijn
woorden, zijn versregels, werken dus niet
indirect, door de gedachten die zij bij
de lezers opwekken, maar rechtstreeks,
door het teweegbrengen van stemmingen.
Vandaar dat zijn woorden geen volzinnen
behoeven te vormen met grammaticaal
verband, en dat de gevoelens die, in
harmonie met de sensaties van den dichter,
bij den lezer opkomen, niet een onafgebroken reeks behoeven te zijn, maar
schijnbaar slechts weinig verband behoeven te hebben."
Cenatos, Europa.
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De Candidaluur Van Bommel, blijspel in drie bedrijven, door Doctor
Juris. Amsterdam 1898.
„Het stijlwezen dezer klassieke komedie, — want dit — en niet een latijnsch
gsdicht van den heer Van Leeuwen te
Leiden — is nu klassiek werk, aangezien een arbeid niet klassiek wordt door
dat uiterlijke taalvormpjes van klassiek
genoemde auteurs er in zijn nagepeuterd
maar wel, en ten zeerste, door dat, in
mindere of meerdere mate, een klassiek
gevoeten van het leven zich achter den
arbeid bevindt; — het stijlwezen dezer
komedie houdt zich in evenwicht tusschen het benepen - fatsoenlijke aan de
eene zijde en het woest-kluchtige aan
de andere. Beide uitersten zijn in het
stuk vertegenwoordigd."
Van Deyssel,
Tweemaandelijksch, Mei. —

Verzen, door P. C. Boutens, met een
Voorreden van L. van Deyssel, den
Haag, Maison Blok. 1898.
„Zijn rhytmiek is altijd een straffe
nadering tot eene die hem voorzweeft,
geen eigene .......
Moet ik zijne gedichten zoo indeelen:
verzen naar reminiscensies van verschillende dichters: daarin regels van mooie
eigenschappen uit zijn heelen mensch
opwellend; — verzen onder invloed van
Gorter: in hun geheel goed schrijfwerk,
konsekwente uiting van den wakker ge-

worden zinnen -mensch, maar niet tot
muziek gestegen en dus geen poëzie; —
eindelijk dit gedicht, waarin de schoone
vondsten van den zinnenmensch wel zijn
opgenomen, maar het beginsel waarnaar
ze herschapen zijn een heel ander is dan
het Gortersche?
Niet met wat hij bereikte daarom,
dit enkele gedicht en enkele regels uit
meen ik Boutens te moeten-geslotn,
gelukwenschen, maar met wat èn het
bereikte èn het niet -beriekte, saamgehouden, hem belooft." —
A. Verwey,
Tweemaandelijksch, Mei. —

„Interieurs," door Herm. Heijermans Jr. Amsterdam 1898, bij
H. J. W. Becht.
„Een bundel novellen,. zooals er maar
zelden een verschijnt. Men kan tegen
het realisme in de letterkunst heel wat
aan te voeren hebben en mag dan dit
boek ongelezen laten. Maar wie nog onbevooroordeeld kan genieten van oor
werk, vol karakter, juist in-spronkelij
den toon, waarin de schrijver het wenschte,
geschreven met benijdenswaardige meesterschap over taal en toch nergens getuigend van zwoegend gedoe, leze de
verzamelde vijf stukjes krachtig proza."

F. L.
Elsevier's Maandschr., Mei. —
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VONDEL -STUDIEËN.

I.
VONDELS VERCHRISTELIKING VAN DE HEIDENSE DIDAKTIEK.

Nu en dan worden als door 'n gril van 't Noodlot geesten opgeroepen, die
zich tot taak stellen, om, tegen de heersende beschaving in, hun werkzaam
leven zo goed als vruchteloos te verspillen met een machteloos worstelen
tegen de stroming der eeuw.
Zulk een geest is Vondel. Levende in 'n tijd van overgang, in een
periode van chaotiese beschaving, die, zonder zich zelf te zijn, zich vergenoegde met te teren op de overblijfselen van 'n krachtig vroeg -Christelike
en sterk -formalistiese heidense Oudheid, — zoekt hij in gans die bonte en
verscheidene overgeleverde massa één en dezelfde vormen - scheppende Inhoud
te herkennen; tracht hij in 't Zijn der dingen, zelfs in de naam soms,
ja, in dat waarin wij niets dan 't blote toeval zien, hun Historie en hun
Toekomst, hun Wording en hun Bestemming op te sporen en te
verkondigen. En dat Oorspronkelike en Eeuwige in de Alwereld is
God, in de Schepping uitgesproken, door 't Bijbelwoord bevestigd, in Christus
in Z'n ganse volheid geopenbaard.
Vondel was mystiek van aanleg. Hij had de oud-Christelike literatuur gelezen
en bewonderd. Toen meende hij in z'n jeugdig Protestantisme 'n afdwaling
van de Oude leer te zien, in 'n Protestantisme, dat noch te symbolies van
inhoud was, om van de Moederkerk te zeer vervreemd te zijn. En buiten
hem, — daar heerste door de starre onbeslistheid van de reusachtige Godsdienst- worsteling in 't Westen, — het scepticisme, moe, afgemat, deels z'n
kracht terugvindend in heidens stoïcisme, deels verlangend zoekend naar
'n troostrijker steunpunt voor 't gemoed.
Die tipwandeling van Vondel uit z'n „dwaling" tot z'n „Waarheid" na te
gaan, is 'n moeielik werk. We kennen van Vondel niet de g e s c h i e den is
van z'n gedachte. We hebben z'n werken, en van de meeste ook de nauw
hun verschijning, maar de nauwkeurige datering van z'n-keurigdatmvn
gedichten uit z'n overgangsperiode tot het Oude geloof, hebben we bijlange niet.
T. & L. VIII.
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En dan noch: de geestes pro d u k t e n geven volstrekt de man zelf niet,
en in geen geval de worsteling in de geest. Van 'nieuwlichters' toch ontstaat
het woord, als 't nieuwe geboren is, en uitgesproken moet worden. Bij zulken
is het gedicht vaak alleen maar 'n juichtoon. Daarom, blijft er zo veel bij
berekening te gissen. Wat wij hier dan ook alleen willen aantonen, is dit.
Bij Vondel is de natuurwetenschap, vooreerst al door haar massale uitgebreidheid, niet meer geschikt om te worden gereprestineerd tot wat ze oorspronkelik in de vroegste M.E. was; de typiese aanduiding van Kerkelike hoofd
meestal levende natuurvoortbrengselen. Maar terwijl — onder-lersting
trouw
bewaren
wat er aan kerkelike symboliek is overgebleven, — de
het
natuurbeschouwing, evenals ze in de latere M.E. was, in alle opzichten de
algemeen -Christelike blijft, wordt de f a b e 1, het oorspronkelik heidens genre,
eerst als met schroom onder het volk gebracht, door de voorgoed Katholieke
Vondel bij 't einde van z'n leven gerechtvaardigd als een door God in
oude tijden voorgeschreven, toen en later wel slecht begrepen, maar toch
onvervalst Heilige leerwijze tot verkondiging van Z'n geopenbaard Geloof.
Laten we beginnen met te nemen de „Vorstelycke Warande der
Dieren ", een fabel - verzameling met moralieserende bijschriften; Emblemata
dus. Zoals we weten, is 'tom de lering te doen. Samen vormen ze dan ook
de volgende levenswijsheid:
„Ongelukkig 'n volk dat door 'n tyran wordt geregeerd! Het leven van
„z'n onderdanen offert hij op aan z'n heerszucht (51), 1) de minste klacht
„wordt vergolden met 'n driedubbele druk (1), zodat de onschuldige, om z'n
„toorn te ontzien, gedreven wordt tot logentaal en ijdele beloften (82), en
„zich bedachtzaam van 't bedriegelik Hof verwijderd houdt (2). Maar als de
„Geweldenaar valt, — dikwels sleept de ondergang van z'n slachtoffer de
„zijne mee (112), — dan vloekt en trapt hem 't zelfde volk, dat hij te lang
„misbruikte (118). Niet genoeg wordt bedacht, dat 'n volk liever met
„zachtheid geleid, dan met geweld gedwongen wil zijn (11)."
„Een goed vorst daarentegen ziet in, dat z'n eigen heil bestaat in 't heil
„van z'n onderzaten (3). Hij houdt zowel de kleinen als de groten in waarde
„(10, 37), wetende (lat ook wat nietig schijnt, bij tegenstand kracht kan
„oefenen en leed kan doen (25, 79). Hij zorgt voor z'n volk als 'n ouder
„voor z'n kroost (64). En 't volk zelf, al valt de Koning wat streng, zal
„niet te roekeloos zich verzetten of wel Hem verdrijven, omdat een die de
„eerste vervangt, licht erger dan deze kan zijn (45)."
„Evenwel, men bouwe niet te veel op de beloften der Vorsten (86); noch
') De cijfers geven de volgorde der Emblemata weer. (Uitg. V. Lennep -Unger, II).
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„veel heerst het recht van de sterkste (109), die de wet verkracht (99), en voor
„wie hij verderven wil, wel 't schuldbewijs weet te vinden (27, 84). Leert dit
„ons niet voorzichtig te zijn in onze omgang met hen die meer zijn dan
„wij (73)? Niet allen zijn te betrouwen; de verleiding lokt (46, 55, 106);
„zo licht wordt men in slaap gewiegd (9, 60), geeft z'n wapens af (47), en
„moet, zo men niet bijtijds 't gevaar ziet (87), radeloos z'n hulp zoeken bij die
„zelf weerloos zijn (49), en vervalt op die wijze van kwaad tot erger (35).
„Wie dan noch maar wijs is, en van twee kwaden 't beste kiest (24) ! Zo
,,leert men bij 't duchten van morgen, de druk van 't heden prijzen (101)!"')
„Dit kweekt tevredenheid met de aan ons bedeelde gaven (8), met onze
„staat (26), onze dienstbaarheid (88), in 't algemeen met wat ons beschoren
„is (98, 105, 121). Wie z'n meerderen benijdt (52), weelde en wellust wil (40),
„of roem (43), en naar verandering haakt (68), vergeet in z'n soberheid (70,
„100), dat het de hoogsten zijn, die 't eerst door de stormen van 't leven worden
„getroffen (14), zoals de machtige op zijn beurt vergeet, dat 't Noodlot wispel„turig kan zijn (115). Maar altijd werden zij, die zich boven hun krachten ver ,, hieven, voor hun waan gestraft (20, 21, 42, 114), zoals ook zij die 't bovenmatige begeerden, de straf voor hun lusten moesten dragen (66, 76, 107, 108,
„117). Vlied dan de hoogmnoed (33, 48, 63, 69), de betweters (34) en de
„snoevers (110, 111); vertrouw hen niet, die u vleien (31, 62), omdat zij,
„evenals de tafelschuimers (41, 53), uw verderf en eigen voordeel bejagen; 2
„maar zoek de braven (59), leef matig (102), en geef van uw overvloed aan
„hen die 't nodigste ontberen (29). Gierigheid toch is 'n groot kwaad (80,
„116). - Bewaak liet goed van hem, wiens brood ge eet (28); toon ook uw
» trouw in de vriendschap bij 't stijgen van de nood (103), wacht u altijd voor
„ontrouw (44, 65), en voor ondank (61, 72), 3) maar help uw vijand, zij 't ook
„met omzichtigheid (83), ') omdat de oude natuur zich nooit verloochent (89).
„En waar ge, ongelukkig in uw lot, in uw druk getroost wordt door 't niet
„altéén te zijn (92), zo zult ge toch geen vreugde scheppen in 't leed van
„anderen (54). Evenmin zult ge uw voordeel zoeken waar twee onenig
„zijn (32), maar liever 't kwaad gezelschap vluchten (93), nooit aangedaan
„onrecht met wraak vergelden (58, 77, 96), omdat het bedreven kwaad (6, 7,
„36, 38) en 't bedrog (15, 59) altijd zich zelve straffen. 5) Werk met vlijt
„(57) en zorg voor de volgende dag (12, 90). Heb uw kinderen verstandig
„lief (5, 124), verdraag u met anderen (99); bedenk, dat ieder z'n neiging
)

') wijsheid leert de ervaring (74). ') Tegen de zelfzucht: 71; tegen toverij: 67;
abortus: 16. ) de ondank der hooghartigen: 13. ') 't nodigste, zoals de honger
beslist (71). a) Ook verjaagt bij iemand, die 't kwade wil, het lijfsgevaar z'n boze

gedachten al reeds (94).
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„en zwak heeft (119); ook wat u eerst bevreesd maakte, wordt bij 'n nadere
„omgang u gemeenzaam (75). Of ge daarom op beloften zult bouwen, die
„de doodsnood uw vijand ontperst heeft (120)? Evenmin als gij dank zult
„vragen, waar dw weldaad door dwang werd verleend (19)! Ook zult ge
„niet spotten, want spotters krijgen hun loon (30); noch zult ge uzelve
„roemen- (17); hoed u voor de schijn (18); niet in de uitwendigheid (81) ligt
„de waarde, maar in het nut der dingen (113), zoals de ware roem niet in
„de grootspraak ligt, maar in de daad (97). `) Zo ge soms list te baat neemt,
„om de kracht te overmogen (4, 85), zo mag ze noch niet in dienst staan
„van 't verraad (91). Geef God de hoogste eer (125), maar met een oprecht
„gemoed (95); R) beschouw de dood als 'n weldaad (122) en de faam van uw
„wijsheid als de roem van uw onsterfelikheid (123)." —
Wanneer we in deze Emblemata, — eigelik niets anders dan dierefabels
zoals de Mnd. Esopet. verzameling er ons aanbiedt, 3) — de handelingen der
verschillende dieren nagaan, zien we, dat ze niet altijd met die eigenschappen
zijn toegerust, waardoor zij zich kenmerkend van andere dieren onderscheiden.
Wel is de aap, die z'n jongen vertroetelt, en „ongegeneerd" in z'n doen en
laten is, het voorbeeld van overdreven moederliefde (5) of van schaamteloosheid (89); de wolf overal wreed en bedriegelik; de vos slim en sluw. Maar hoeveel maal is dit niet het geval? Aan de ram (63) en de ekster (48) hoog
te schrijven, zou men met 'n beetje goeie wil noch kunnen verklaren,-moedt
maar hoe ter wereld komt de slak (69) aan z'n bedrog, en de os (40) aan
z'n tevredenheid! Om niet te spreken van het onstandvastige in 't karakter
van 'n bepaald dier. Ik laat dáár het geval met de 1 e e u w b.v., die wel nu
eens tyranniek (2), dan weer edelmoedig (18) of rechtvaardig (37) is, maar
daarin als koning der dieren toch noch z'n koninklike eigenschappen bewaart. Maar dan 't paard, dat vandaag 't beeld van de verdrukking (1) is,
morgen dat van de spotter (30), of van de ontevredene (86). De hond, die
nu trouw (28) is, zo meteen gierig (29), dan aan 't klaplopen gaat (58), en ten
slotte de voorzichtigheid (87) zelf is. Genoeg, om te laten zien, dat men niet
nodig vond, om 'n dier, — behoudens enige sterksprekende gevallen, — in
'n scherp belijnd karakter te laten optreden. De hoofdzaak was de les;
waren er voor 't veraanschouweliken van de les een of meer levende wezens
nodig, dan nam men ze, soms met 'n duidelike voorkeur, ) soms zo goed als
op de tast, liet ze doen als dieren, en denken en praten als mensen. Ver
te prediken les, dan veranderden ook de omstandigheden, waar--ander
.

') Wat ie bij een vorst pracht zonder talent? (39). ) Doe naar uw woorden (22).
') Van de 67 in de Mnd. Esopet vond ik er ruim 30 in de „Warande" terug.
) In sommige zit duidelijk 'n oud -Christelike tradiesie. Zie 4, 112, 114 en 125.
2
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onder de les kon worden veraanschouwelikt, en bij die wijzigingen kregen
de dieren allicht 'n rol buiten hun meest sprekende karaktertrek om. Zo kon
't komen, dat 'n slang en 'n egel zowel gastvrij als ondankbaar worden
geschetst. Bij de mensen had men er toch ook gastvrije en ondankbare
onder? — Kortom, het dier illustreerde, niets meer. Was 't nodig het te
nemen als 'n toelichtend voorbeeld voor 'n algemeen geldig geacht zedelik
princiepe, men nam het, 't zij vogel of viervoeter. De preek was 't hoofddoel;
de vorm van 'tbijschrift wijst 'tuit. Een waarschuwing, dacht men, na al
't gepasseerde, kwam nooit ongelegen; en 'n berijmde spreuk op de koop toe
kon er noch eens ten overvloede aan herinneren, waarom het in 't verhaal
eigelik te doen was. Zo was 't in de Oudheid geweest, en zo hadden de
M.E. de antieke fabelstof aan de Nieuwe tijd in de literatuur overgeleverd.
Doch in de 16e eeuw, met z'n opkomend Protestantisme en z'n verdiept
gemoedsleven, kon de moralieserende didaktiek zich ten opzichte van deze
antieke fabel niet langer verloochenen. In de „Warande" wordt de lering
van 't verhaal aangedikt met het aanhalen van toepasselike feiten uit de
wereldgeschiedenis. In de „G u 1 den Win c k e l," eveneens bestaande uit
meestal heidense en aan de M.E. overgeleverde fabelstoffen, worden de emblemata met bijbelse en berijmde uitspraken, en de nodige tekstverwijzingen
voor het konsensieuze godsdienstige Nederland naar behoren gekerstend.
't Viel in de smaak van 't publiek; de vele herdrukken mogen het staven. —
Alvorens deze emblemata en hun verchristeliking bij Vondel te bespreken,
willen we er de aandacht op vestigen, dat het di er ook noch op 'n andere
wijze, dan in de fabel, in de dienst van de zedeleer heeft gestaan, eveneens
tijdens en vóór Vondel, maar nu voortgekomen uit en gedragen door het
Christendom. Elke godsdienst verkondigt z'n zedeleer; hoeveel te meer dan
niet de Christelike, die, in tegenstelling met het Heidendom, dat de mens
z'n iedeaal wil laten bereiken niet te bouwen op eigen kracht, — in de
mens het diepgevallen schepsel ziet, dat zich met de hulp en de steun van
buiten op moet richten. Vandaar, dat het Christendom in z'n leer en in z'n
literatuur zo overvloedig het woord van troost en bemoediging laat horen, en
zo gaarne aan de mens 'n gedragslijn voorschrijft, hoe hij zich tegenover
God en z'n naaste heeft te gedragen, om zich in de Hemel bemind, en bij
z'n medemensen geacht te maken. Maar vooral werd hem steeds de grootheid
van z'n Schepper, tegenover z'n eigen nietigheid, voorgehouden. Die grootheid
blonk vooral uit in Gods werken, uit 'n Schepping, die als volmaakt en voor
geordend, geheel de ondoorgrondelike wijsheid van z'n Maker leerde-treflik
kennen. Maar wat meer was, Gods wereld openbaarde op milde wijze
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telkens nieuwe, verborgen wonderen aan wie de natuur geduldig doorvorste.
Niet alleen zou de zoekende vinden, dat God in de dieren en plante n
heilzame eigenschappen gelegd had, en zelfs vele stenen geheime krachten
omsloten, die de mens konden baten en schaden, — maar dat ook de gewoonten waarmee de dieren waren behept, en de levenswijze, waarmee ze
waren bedeeld, voor de nadenkende waarnemer een lering, 't zij 'n aansporing
of 'n waarschuwing, inhielden. In zoverre had dus de mens in de Schepping
'n leerschool te zien; en wie in die school ernstig ter lering ging, zou bewondering krijgen voor Gods wijsheid, steun voor z'n eerbiedig geloof, 'n diep
besef van de waarde der weldaad, hem in de Schepping gegeven, en 'n levendige
dankbaarheid voor Gods overvloedige gift. Niet alleen de natuurvoorwerpen
zelf in hun bestemming en gebruik, maar ook 't natuuronderzoek was 'n ver
harten, en maakte als in 'n voortdurende openbaring van Gods-heuginds
Wijsheid en Liefde, de band tussen God en de mens met den dag inniger.
Alleen de botte onverschilligheid, dacht men, zou verkiezen onwetend te
blijven, en 't zou alleen de blinde onwetendheid zijn, die God zou kunnen
loochenen. Wie omzichtig was in z'n oordeel, ontkende niets, maar keek
goed uit, en zo hij scherp was van oog, zag hij alles, en in dat Alles z'n God.
Deze beschouwing, die noch geldende is. waar de wetenschap geleraard
wordt tot verheffing van de Schepper in het Geschapene, is 'n algemeen
dezelfde, zoals we ze aantreffen in de schoolboekjes uit-Christelk.H
onze kinderjaren, in lesjes, waai in ons de bij vlijt, de mier onderling hulp
vlieg door het schuieren van haar vlerkjes, zindelikheid, de-beton,d
k a p e 1, door 't vergrootglas bekeken, ons de schoonheid ook van 't nietigste
schepsel moest leren kennen, terwijl we bovendien, door 't voedsel en de
kleding, die 't Opperwezen ons in de dieren gegeven had, Hem tot dagelikse
dank waren verplicht. En noch eens: dit wijzen op de grootheid en liefde
van God, wat waarde moest hebben voor iedereen, die boven het geschapene
'n Alvader erkende, bedoelde iets algemeens, raakte geen biezondere leerstukken van kerkgenootschappen en had allerminst de verdediging van een
of ander dogma op 't oog. En deze godsdienstige beschouwing kon stand
houden naast en parallel met de voortschrijdende wetenschap. God bleef wijs en
goed; en de reusachtige vermeerdering der natuurkennis bij de zuiverst metodiese en meest onbevooroordeelde waarneming kon bij innerlik -vrome harten
alleen maar strekken om de onmetelike Grootheid en de onpeilbare Wijsheid
van 't Opperwezen des te overstelpender te doen uitkomen.
Behalve op deze algemeen - Christelijke natuurbeschouwing, willen we onze
aandacht vestigen op 'n andere zienswijze, als zou men in de dieren 'n veel
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diepere betekenis hebben te zoeken, dan enkel die van voorbeeld om ons te
wijzen op onze plichten tegenover God en onze naaste. Volgens deze mening,
zou men in verscheidene natuurvoortbrengselen, vooral dieren, afschaduwingen
hebben te zien van de grootste Waarheden der Christelike leer. Dit gevoelen had zich gezet in de eerste tijden van 't Christendom, toen uit wat
was en geweest was, Natuur en Historie, het bewijsmaterieaal werd geput,
dat maar enigsins kon dienen, de geloofshoofdpunten van de nieuwe leer
tegen de wetenschap en de wijsbegeerte van de Joden en Heidenen te ver
feniks, een fabelachtige vogel, die men zich echter in Arabië-deign.D
dacht, en die naar 't verhaal zegt, zich als hij oud werd, in 't vuur verjongde,
voorspelde en herinnerde aan de gekruisigde en toch herboren Christus; dit
deed ook de p e 1 i e k a a n, die z'n jongen met z'n bloed heette te voeden,
zoals Christus z'n bloed had gegeven om er de mensheid door te redden;
verder de o l i e f a n t, naar aanleiding van een in de oudheid heersende
mening, als zou hij in de woestijn kunnen gevangen worden door twee kuise
maagden, waavan de eene, voorstellende de Joodse Wet, hem doorboort, en
de andere, die dan de Kerk betekende, z'n bloed moet opvangen; ') andere
dieren verbeeldden de Kerk; weer andere de Satan, zoals de slang, de
draak en de patrijs; ten slotte waren er dieren, welke de mens tiepeerden
in betrekking tot Christus, of tot de duivel, zoals de a n t h o l o p s, 'n fabel
wezen, dat in z'n twee horens het Oude en Nieuwe Testament ver--achtig
toonde, welke ons, stervelingen, helpen om de Boze van ons af te houden. 2
Of men bij deze soort natuurbeschouwing al of niet wetenschappelik te
werk ging, werd niet eens gevraagd; men zocht alleen naar iets wat voor
het leerstellige betekenis kon hebben; om 'n mogelike krietiek van 'n empiriese eeuw, konden zij, die van geen ervaringsleer afwisten, zich niet bekommeren. Wat niet kon dienen, liet men veronachtzaamd liggen; wat wèl te
gebruiken was, 't zij het in werkelikheid, of slechts in de verbeelding bestond,
lijfde men als voorbeeld, zinnebeeld of allegorie bij de wetenschap en zodoende
bij de Kerkleer in. Wat het Christendom hierin steun gaf, was, dat ook
het Heidendom even onkrieties en onwetenschappelik met de natuurbeschrijving
was te werk gegaan. De jonge godsdienst nam uit zelfverdediging de ganse
massa over, smeedde ze om als Christelik symbool en wierp aldus de ongelovige Oude Wereld, de Natuur als de Goddelike eerste Openbaring van de
Scheppingsdag, voor de voeten. En ook nadat 't Christendom had gezegevierd,
bleef het verkerstenen van de ganse Schepping een geliefkoosd werk voor de
latere mystici. Het assimileer-proces heeft zeker meer dan 1000 jaar onaf)

') Zo ook de eenhoorn, de haan, de kalander.
') We komen op deze dieren - symboliek elders terug.
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gebroken voortgeduurd, en op 't einde der M.E. was er in 't wijde luchtruim en
in de diepste zeeën geen verschijnsel, geen ster, geen viervoeter, geen vogel
geen plant en geen steen, die geen bijbelse en theologiese herinneringen
wekten, geen stof aanboden voor moralisasieën, geen gelegenheid openden
tot mystieke vergelijkingen en tot openbaring van Goddelike verborgenheden•
We kunnen bij de geschiedenis van de `Physiologi', zoals de boeken der
Natuur in de M.E. genoemd worden, alsmede bij de invloed van de Kerk
Theologen op deze literatuur, hier niet langer uitweiden. Alleen-vadersn
mogen we de gewichtige kentering ten goede, en ten gunste van 'n meer
wetenschappelike natuurbeoefening, niet ongemerkt voorbijgaan. De Kruistochten n.l. hadden dezelfde gevolgen gehad als de vóórchristelike Alexandertochten: een sterke opwekking van de fantasie der volkeren. De verbeelding
der westersen werd ontvankelik voor de zeldzaamste feiten en de wonderlikste
verhalen. De Hohenstaufen, de M.E.-se Ptolomaeën, lieten de echte en de
onechte geschriften uit de Oudheid, uit 't Grieks en Arabies vertolken; de teruggekeerde kruisvaarders vertelden wat ze gezien, gehoord en gelezen hadden; de
oudste geschiedenissen, en de oudste sagen van de oosterse wonderen kregen weer
nieuw leven, en de sprookjes -literatuur, die we aan de Alexander- tochten zagen
vastgeknoopt, deed zoals vroeger door 't 0., nu de ronde door 't Westen.
Van die zucht tot verhalen ondervond de litteratuur al spoedig de invloed.
Men weet, dat de 13de eeuw de tijd is der reusachtige encyklopedieën, zogenaamde `Summa', waarin al de universele kennis werd bijeenverzameld. In
zo'n Compendium werd ook aan de natuurlike historie 'n groot aandeel gegund.
Nu was Albertus Magnus de eerste, die, niet langer tevreden met de
Etymologi&in van Isidorus van Sevilla en dergelike schetsmatige werken,
besloot, om het verstrooide en ongeordende in deze stof, tot een omvangrijk,
volledig en pragmaties geheel te verwerken. Deze kundige schrijver stond,
ofschoon hij 'n kind van z'n godvrezende en bijgelovige eeuw was, en zonder
strenge methode en wetenschappelike krietiek te werk moest gaan, toch in
zoverre boven z'n tijdgenoten, dat hij niet z'n gezond verstand de buitensporigste dingen op zijde zette, en ze desnoods bestreed. Niet veel later
schreef de Dominikaner Thomas von Cantimpré z'n boek De naturis
rerum, dat onze Maerlant, onder de tietel van Naturen Bloeme in 't M.Ned.
bewerkte. Daarop volgden in Frankrijk het minder krietiese Speculum
Naturale van Vincent de Beauvais, welk boek een onderdeel is van z'n
Speculum Universale. Ten slotte vermelden we 't Engelse werk van Glanvil,
De proprietatibus rerum, dat veel vertaald werd, en zelfs noch in 't begin
van de 17e eeuw te Frankfort gedrukt werd. Deze vier werken nu, hebben
behalve de oud -griekse Physiologus, alles opgenomen, wat de inhoud der
,

Vondel -Studieën. 265
latijnse Bestiarieën, Aviarieën, Lapidarieën, Herbarieën en andere dergelike
boeken tot aan de 12e eeuw toe, uitmaakt. In die werken, en hun navolgelingen (ook Mae r 1 a n t s werk is zéér tiepies Middeleeuws) blijft echter
noch altijd het hoofd - thema, Gods almacht en wijsheid uit het
Boek der Natuur te openb are II; maar wat ze kenmerkend van de
oudere Physiologi onderscheidt, is, dat de korte typenverzamelingen, door
de opneming van uitvoerige biezonderheden, uitgedijd zijn tot p o p u l a i rw e t e n s c h app e l i k e beschrijvingen. Aan de ene kant toch hadden de
schrijvers te veel belangstelling voor de verhalen en legenden van 't Oosten,
om ze in 'n werk, dat noch wel op de naam van volledig aanspraak wilde
maken, maar voor 't minst te verzwijgen; daargelaten noch, dat enkele mystieke
geesten in de profane stof 'n geheimnis konden vermoeden, waarvan de ontraadseling, zo niet voor hen, dan toch bij Gods wil voor latere geslachten
kon zijn weggelegd. Aan de andere kant behoefde de kerk, doordat ze niet
meer, zoals in haar wordingstijd, apologeties had op te treden, in de gewijzigde
literatuur geen nadeel te zien; het dogma school veilig onder de hoede van
de Kerkelike theologie, en de rust en zekerheid in de Kerk zelf, konden aan
de wetenschappen de vrijheid gunnen, wat verder dan gewoon, van huis te
gaan en het ruime veld met 'n meer wereldse blik te bekijken. Wat werd
nu het gevolg? Toen door de kruistochten de kring van de kennis bij hen,
die veel van de zaken in 't O. wisten te verhalen en te schrijven, aanzienlik
verruimd bleek, kwam ook bij de volken van 't W. de drang, om van de
nieuwe wereld nader te horen en te weten. In 't kort, de volksliteraturen
ontstonden, natuurlik met dezelfde stof als in de grotere en kleinere encykolopedieën, hun epitomen en 'extracten'; en in deze volksliteraturen nemen
ook de Dieren -, Planten- en Gesteenten boeken (Bestiarieën, etc.) 'n aanzienlik
deel in. Onnoemelik groot moet het aantal van dergelike werken zijn, die
onuitgegeven in de bibliotheken van Europa berusten, en waarvan, ook met
het oog op de persoonlike opvattingen der verschillende schrijvers, een hele
geschiedenis zou zijn samen te stellen. Voor de karakteristiek van dergelijke
werken geeft evenwel ons middel -Ned. werk Naturen Bloeme van Maerlant,
een volledige en voldoend kenmerkende gids.
Evenwel, al liet het Christendom, omdat het apologeties motief ontbrak,
het na, de gehele Natuur in dergelike werken opzettelik te allegoriseren en
alle verhalen in haar stelsel te assimileren, daarom bleven er de natuurbeschrij vers niet te minder Christenen om. En vandaar komt het, dat de
populaire Natuurboeken zich er niet mee vergenoegen, alles te vertellen;
waarmee de dierkunde in de laatste tijden verrijkt is, maar ook op hun
manier onderhoudend (door anecdoten in te lassen), en moralieserend te werk
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gaan. Zelfs daar waar het wereldlike met 'n zekere voorliefde beschreven
wordt, ziet men de schrijver noch aan de smaak voor mystieke „figuren" en
stichtelike vergelijkingen toegeven. Altijd worden de dieren en hunne eigenschappen noch aangewend om er 't inscherpen van geloof- en levensregelen
aan vast te knopen, en de zedepreken blijven altijd vol waarschnwing voor
het naderend einde, wijzende op de dood voor de zondaar, het vagevuur en
de jammerpoel van de hel.
Toch, — het profane element was aanwezig, en toen allengs de lezer meer
belang in het wetenschappelike dan in het mysties-didaktiese gedeelte ging
stellen, verdween in de latere eeuwen langzamerhand het allegoriese, óf,
wat ook gebeurde, het werd voor minder stichtelike doeleinden misbruikt.
Maar nu moest zich natuurlikerwijze een leemte laten gevoelen. Zolang
de natuur in dienst van de Kerkleer sterk samengesnoerd lag om één
Lichtend Middelpunt: de openbaring in Christus, en al wat er bij
werd gehaald, duidelik en dierekt kon terugwijzen op dat middelpunt, was
het de assimilerende Waarheid, die de natuur als 'n geheel aan zich bond.
Maar met het losmaken van dat snoer, kwamen de natuurvoorwerpen
verbandloos naast elkander te staan, en die stelselloosheid zou te opval
worden, naarmate men voortging de levende schepselen in hun-lendr
karakterieserend voorkomen, leefwijze en woonplaats te beschrijven. De
manier, waarop men in de M.E. dan ook de dieren rangschikt, is 'n alles
behalve wetenschappelike; men bepaalt er zich toe — behoudens de verdeling in gewervelde en ongewervelde dieren, en van de eerste in viervoetige, vogels, vissen, enz. 1
ze op 't voorbeeld van Isidoris' Etymologyarum, alfabeties te rangschikken. Trouwens, een wetenschap zou de
natuurlike historie eerst worden, wanneer bij 'n krieties vergelijken van de
verzamelde feiten, de objecten naar hun overeenkomsten en verschillen zouden
worden gegroepeerd. Maar van 'n stelselmatig ordenen van de kennis was
destijds noch geen sprake. Wat meer is, de krietiek zelf lag noch in slaap.
Zoals we reeds opmerkten, maakt wat er van vele dieren verteld wordt, op
ons de indruk van sprookjes en ongerijmdheden. En deze krietieklose onwetenschappelikheid zou noch lang blijven bestaan. Wel beginnen in de 16e
eeuw enkele mannen te beproeven, orde in de bajert te brengen, maar in de
literatuur blijven de meningen, zoals de M.E. ze ons door de Renaissance
heen overleverden, noch veel langer dan in de natuurwetenschap zelf, voort
vrije krietiek, vooral en eerst toegepast in de metodiese-duren.Ho
beoefening dier wetenschap, haar uit de windselen van de legende heeft ge)

—

') Een verdeling, die dagtekent van Aristoteles' tijd af.
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wikkeld en het haar helder dag heeft gemaakt, zullen we hier niet uiteen
Laten we er veeleer op wijzen, hoe lang dit proces heeft moeten-zetn.
duren, vooral door 't gebrek aan voldoende hulpmiddelen; hoe zelfs pas in
deze eeuw verschillende natuur- en aardrijkskundige vakken zich tot afzonderlike wetenschappen, en tot hun tegenwoordige aanzienlike hoogte hebben
kunnen ontwikkelen. En wat de kennis der dieren betreft, het is in de
vorige eeuw Linnaeus geweest, aan wie 't gelukt is, voor de wetenschap
'n algemeen erkend stelsel van verdeling in te voeren, en na hem zijn 't
vooral Buffon, wegens de aantrekkelikheid zijner natuurbeschrijving, en
Cuvier door z'n nieuwe wetenschappelike indeling van 't dierenrijk, die de
grote stoot hebben gegeven aan de beoefening van de zoölogie.
Na het bovenstaande zal de lezer zich gemakkeliker bij ons aansluiten,
als wij beweren, dat Vondel, zo hij al niet van aanleg en door z'n opvoeding
tot in haren en nagels Christen was geweest, hij het moest geworden zijn
door de invloed van de hem omringende literatuur. En die invloed is ook
in z'n werken duidelik merkbaar. Z'n natuurbeschouwing is de algemeen
Schepping, van 't firmament tot de diepten der aarde,-Christelk,dn
het werk van Gods handen ziet; z'n natuurstof in z'n didaktiese werken is
rudimentair -middeleeuws, dikwels holle omhulsels, waaruit de mystiese zin in de
loop der tijden verloren was gegaan, behoudens enkele noch lang bewaarde
uitzonderingen. Dat dit rudimentair -mystiese ook in de belletristiese Vondel
voorkomt, zal de lezer ook niet verwonderen; de hele laat- midden--lietrau
eeuwse en vroeg- renaissance lieteratuur, romaans en germaans, bevat in ver
talrijke voorbeelden er van, en zelfs in onze eeuw zouden-schilendgr,
er noch wel overblijfselen van te vinden zijn. De „tortel op de dorre ranck"
is er één geval, en de plaatsen, waar deze torte! bij Vondel voorkomt,
bewijzen dat de dichter bij dit dier de aloude mystiese zin heeft herkend.
Misschien is 't de moeite waard, om aan 't gebruik dat de dichter op z'n
christelik standpunt van het dier in de lyriek heeft gemaakt, 'n afzonderlike
studie te wijden. Hier echter is 't ons om het christelik-wetenschappelik
gezichtspunt te doen. En dan is daarvoor het werk bij uitnemendheid, Von del s
Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst, een in de jaren 16601662 verschenen leerdicht, waarin ook de werken van de Schepping, ter ere
van God, teleologies worden verklaard, en waarbij, analoog niet de natuurkundige werken der 13de eeuw, de mystiek zich heeft opgelost in moraliesasieën en in nuttige wenken voor 't lichamelik behoud; de Leer die op de
zaligheid wijst van hiernamaals, werd 'n Handleiding voor de praktijk, om
wél te leven en wél te sterven.
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„Gods almacht staat in de Natuur geschreven, met gestalten tot letters!"
zegt de dichter. — „Wilt ge een bewijs? Welnu, zie dan zelf .... .
Nu ren de aerdtboóm door, en hoor en zie u moe,
En tast, en rieck, en smaeck, de Godtheit straelt u toe,
Bejegent u alsins in haer geschapenheden;
Al Godt wat gij verneemt, van boven tot beneden.
Waer vindt men nu een' mensch, die eleks vernuft verkloeckt,
En Godt niet vinden kan, indien hij 't onderzoeckt?
Dat monster magh vermomt, als mensch, den gront betreden,
De klaeu verraet het dier, veraert van Godt en reden." 1
)

Duideliker kan het al niet. Wie God niet ziet in Z'n werken, is bot,
verstandloos, en niet Gods evenbeeld meer. Maar die Hein zoeken wil,
vindt Hem overal.
Vooreerst in de verborgen krachten der stenen, planten en dieren; zelfs
het gif wordt in de hand van de ijverige, en de natuur doorvorsende sterveling, hem, tot loon, een baat voor ziekten en kwalen:
„Wie zich van artsenij wil dienen, dat hij ga,
En 't wijs natuurboeck, vol geheimnis, open sla,
Doorsnuffle mijnen, stof, en steenen, planten, dieren;
Dan blijckt hem hoe natuur het alles weet te stieren
Tot eenigh heilzaem ende, en elcks behoudenis,
Waer van 't aeloudt gebruick een ondervintster is,
Oock zulx dat dootelijcke en moordende vergiften
Van akonit en slang door louteren en schiften
Verlaeten hunnen aert, en steeckende venijn,
Door kunst en weetenschap verkeert in mederijn. 2
)

') Bespiegelingen, IIIe Boek, vs. 523—'30.
) Ibid., vs. 531—'40. Uit de M.E. vergiftenleer noemen we: een afkooksel
van akoniet in wijn geneest slangebeten; 'n afkooksel van drakengal (volgens
Plinius zetelde in de gal het venijn,) in wijn, verloste van incubi(!); stellio in
wijn geneest sproeten in 't aangezicht; 'n oplossing van geroosterde schorpieoen
in wijn geneest schorpieoen-beten; de taranta in olie geroosterd geneest tegen de
venijnige steek van 't beest; rottend vlees van de tisus weert en geneest melaatsheid. 't Voornaamste medicinale serpent was de tirus, die in 't Heilige Land
leefde; z'n vlees vermengd met andere specieën zou 'n „triakel" leveren dat alle
venijnen doodde. Maar dit was eerst mogelik geworden, toen 't beest, naast Christus
aan 't kruis gehangen, zich van 'n fel vergiftig, tot een heilaanbrengend schepsel
bekeerd had. (Zie de M.E. natuurwerken.)
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Merkwaardig is het nu volgend L a p i d a r i u m, geheel volgens de beschouwing der M.E., die de toegeschreven wonderen op hun beurt bij P 1 i n i u s
borgden :

De diamant, de vorst der kostelijcke steenen
Verdrijft zwaermoedigheit van 't harte, en stilt het weenen.
De vrolijcke smaragd ontwringt vergift zijn kracht,
Zet 's gramschaps oploop neér, heeft uit zijn' aert de maght
Om zwindelinge in 't hooft en evel in te toomen,
En ons geheughenis te stereken, en te vroomen.
De blaewende saffier het vel en vlies geneest,
Verquickt het aengezicht, herschept den droeven geest.
De gloeiende robijn verteert vergifte treken,
En bluscht den geilen brant, door Venus vier ontsteecken.
Een hyacint verdrijft den damp, die 't brein verbluft,
Stilt dronckenschap, en wet de stompheit van 't vernuft.
De groene jaspis stulpt de bloetbron van de vrouwe,
Versterckt ze in baerens noot, en slaeckt het hart van rouwe.
De hemelsche turkois verheught gezicht, en moedt.
De deught des bloetsteens blinckt in 't stulpen van het bloet:
De kracht des zeilsteens treckt vijf ringen aen elckander,
En volght den noortschen Beer en zuid -as, fix en schrander,
Geleit de hulck in zee, dan voor, dan in den wint:
Want zonder zeekompas zijn oogh en starren blint. 1
)

We slaan de metalen en aardsoorten over, en nemen de planten en
dieren. Eerst, om de geweldige krachten der organiese wereld te leren
kennen, luidde het:
') Ibid., vs. 541—'60. Alle edelstenen waren, sommige op 't lichaam gedragen,
andere als poeder genoten, heilzaam voor kwalen. Hoe zeldzamer, hoe edeler; de
kostbaarste heetten afkomstig te zijn uit 't verre Oosten; de nabijheid van 't „Eden"
bepaalde de waarde en prijs. De Paradijs-stromen voerden ze aan; hun kracht
was dus 'n karakteristiek -Christelike: ze temperden driften en weerden de uitwerkingen van vergif. Daarbij had elke soort z'n biezondere eigenschappen. De
d i e a m a n t (eigelik de a d a m a s, en door z'n etymologiese verwantschap met
Adam de Koning der stenen) kon dromen verdrijven en duivelen bezweren; de
smaragd de ogen klaren; de saffier de schurft en de melaatsheid genezen; de
jaspis koorts en waterzucht helen, de partus' bevorderen; de hyacinth de
reizigers beschermen, enz. 't Meeste was oostersche overlevering. Vgl. de Indiese
lapidarieën.
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Verzamel eens 't geslacht der reuzen overal,
Oock 't gruwzaem ongediert, de leeuwen, tigers, beeren,
De stier en elefant, den walvisch in de meeren
En noortschen Oceaan, den draeck, de krokodil,
De slangen, onder 't gras gedoken, loos, en stil;
Wat stapelen ze een' bergh van krachten! eene plante,
Een worm vermoort een helt. Een steeckende taraute
Berooft den mensch zijn rust en slaep.')......

En wat meer bepaald het nut van de levende natuur voor de mens
betreft, vinden we:
De roos, de koningin der bloemen, sterekt het hart
In flaeute, en koelt den brant, in krancken koortse en smart.
Narcis, die bronnen mint, verdrooght en vaeght de wonden.
Het brein, de lever, 't hart, van zwaricheên ontbonden,
Bedancken voor haer deught de troostende melis.
Het hooft, zoo dra de damp in 't brein verdreven is,
Dat eerst benevelt was van koude vochtigheden,
Bekent 's levenders 2) trou, betoont aen d' eer der leden.
Saffraen verheught den geest. De roosmarijn versterckt
Geheughenis, en brein, dat als voorheene werckt.
De heilige laurier verdubbelt onze krachten,
Verwarmt het ingewant, schept vrolijcke gedachten.
De hysop ruimt de borst van kille vochtigheên,
En als de ruime lucht den adem vult te kleen,
Ontsluit ze flux de long, en al wat lagh gesloten.
Met mankop wort de slaep in 't beckeneel gegoten.
Peoni helpt de nier, en toomt de razerny.
Rabarber vaeght de gal. De wijnruit, altijt blij
Van verwe, reckt den tijt des levens, jaeght de pesten,
En bluscht het vier der lucht in brandende gewesten.
Sint Jans kruit heelt en streelt de zenuw, die, verwarmt
En opgedrooght, de kracht gevoelt, die haer beschermt.
Verstramde zenuwen, van koude dootgevroren,
Genezen van den vos, 3) verquicken, als herboren.
De beveroli sterokt de zenuw, die verdrijft
Den stormwint, die in 't oor, vol onweêrs, ruischen blijft.

's

') Ibid., vs. 360—'67. ') Lavendel. ') Jicht?
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De pierworm sust de leen, die van beroernis beven.
Hartshoren weckt het lijck, dat doot lagh, en vergeven.
Het scorpioen verwarmt, en drijft het water neêr.
De slincken elantsklaeu, een dier, van geest zoo teêr,
Biet Herkies knods het hooft, en heelt en helpt het evel
In 't hooft, wanneer het, dol van pijne, raze en revel';
Dus heeft voorzienigheit een tegenmaght gestelt,
Die 's menschen jammeren met heelzaemheên vergelt. ')

Maar niet alleen in de verborgen geneeskundige krachten zien we de wijs heid des Heren. Er is noch meer!
Behalve dat ons plant en kruit en dier genezen,
Kan elck uit haeren aert en eigenschappen lezen
Een leering voor 't gemoedt. De braeve dadeltack,
Bij Duitschen palm genoemt, bezwijckt niet onder 't pack,
Maer heft het hooft om hoogh, en leert in tegenspoeden
Volharden, en getroost de scha met baet vergoeden.
De kuischeit wederstreeft, gelijck de lauwerier,
De vlamme, en slaet geluit in 't heiloos minnevier.
De wijngaert, om den olm gevlochten met zijne armen,
Leert man en vrou uit liefde elckandre trou beschermen.
De zwangre korenaer, die, zegenrijekst van zaet,
En allervolst, haer hooft ter aerde hangen laet,
Leert ootmoedt aen den rijcke, en adel, en geleerde.
De zonnebloem, die nooit zich van de zonne keerde,
Vermaént ons 't oogh te slaen naer aller lichten bron,
En 't aengezicht van Godt te kennen in de zon
De boomen leeren Godt te zoecken in den wortel.
De kuische weduw volge in eenzaemheit de tortel,
Op haeren dorren tack. Arachne leert al stil
De huisvrou haere haut te slaen aen wol en spil,
De zijworm desgelijcks. De stomme en stille kraenen,
Met kaien in den beck, tot zwijgen ons vermaenen,
Met waecken op de wacht. 2) De zwaluw, d' ojevaêr,
') Ibid., vs. 587-620.
') De M.E.-se legende wijkt hiervan enigsins af. Volgens de overlevering
hielden de kraanvogels, die de wacht hadden, een kei in de poot. Kregen ze slaap,
dan ontspande zich de klauw, zo 't heette, en de vallende kei maakte ze weer
wakker. Hier in de tekst laat de dichter het voorkomen, alsof de vogels een kei
in de bek nemen om beter te kunnen zwijgen op wacht.
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Elck roept: een ieder neem' saizoen en tijden waer.
De wackre veltmier leert bij tijts den nootdruft spaeren:
En d'arbeitzaeme bie leert winnen, en vergaeren.
Oock onderdaenigheit aen 's konings majesteit;
De fiere leen gena, de hont getrouwicheit,
De slang voorzichtigheit. De schiltpadt leert de vrouwen,
Als huisvrou, onder 't dack, haar huis en drempel trouwen.
En d'arent, die zijn nest leert vliegen in cie lucht,
Den oudren wijst het spoor van strenge kindertucht. ')
We brengen noch even in herinnering wat wij hierboven aantoonden. Dit
nl., dat bij Vondel de natuurkennis, die de oudheid mythologies en folkloristies aan 't Christendom overleverde, en die 't Christendom mysties en
moralisties in dienst stelde van de kerk en de zedeleer, — niets meer of
minder is dan 'n heidens -christelik, ongeordend, onkrieties rudiement, dat —
en Christelijke gemoederen en tijden kunnen niet anders, — het didakties
en moralieserend materiaal wordt voor de alles beheersende les: 'God is Groot

en Goed, en wij aanbidden Hem in Liefde.
Verder willen we hier herhalen, wat we in 't begin van 't opstel opmerkten,
dat nl. bij de gemeenschappelike moreel -didaktiese strekking van de dierenkennis en de dierfabel, ons echter een groot onderscheid tussen het dier uit
de fabel en het dier uit de natuur, in 't oog springt. In de fabel speelt het
'n rol, heeft het geen dierlike eigenschappen, is zelfs niet eens — behoudens
enkele gevallen — konsekwent met 't zelfde karakter bedeeld, maar bij beurte
'n wijze, 'n hoogmoedige, 'n begerige, 'n ontevredene, alleen om in z'n rol te
laten zien, — wat dan in de moraliesasie gegeneralieseerd wordt, — dat de deugd
beloond en 't kwaad gestraft wordt. In de wetenschappelike dierkunde
daarentegen speelt het dier geen rol, maar is 'n schepsel van God, dat met
al 't geschapene de Almacht van de Schepper moet getuigen. Beide genres —
om ze zo maar te noemen, — zijn uit het heidendom tot ons gekomen; de
f ab e 1 alleen is ondanks haar moralieserend karakter, zo dan niet heidens,
altans on-christelik gebleven; terwijl de natuur in de eerste plaats al gekerstend werd, doordat men ze opvatte als Godsopenbaring, en vervolgens door
de toepassing van de Bijbel-symboliek op enige grepen uit de werkelikheid en
uit de fantasie, voor en na in de M.E. ook noch 'n leerstellige doop onderging.
Dit verschil in aanmerking nemend, zullen we het begrijpelik vinden, dat
in 'n tijd van verdiept godsdienstig leven, zoals de 16e eeuw er een was, en

') Ibid., vs. 621—'52.
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bij 't strengste vasthouden aan 't Bijbelwoord door de Protestantse kerken en
sekten, — de voorliefde voor de fabel met haar algemeen -menselike en in
genen dele speciefiek- christelijke strekking, niet biezonder groot kon zijn.
Vooral aan 't veldwinnend en militante Calvinisme moest de generalieserende
etiek te armoedig en krachteloos, in elk geval te onbijbels en te weinig
didakties-moralieserend voorkomen. Wat bij 'n ernstig christelik publiek '11
uitgaaf als deze zou kunnen rechtvaardigen, moesten dan ook aanprijzingen zijn
buiten de inhoud om, zoals b.v. de biezondere inkleding, nieuwere, zorgvuldiger illustrasies, de roem van de dichter, de naam van de etser, of wat dan
ook. Geen wonder dat ook Vondel, die z'n volk kent, waartoe hij vanwege
z'n stand en z'n opvoeding behoort, bezwaren voorziet en zich moeite geeft
ze bij z'n uitgaaf van de „Vorstelycke Warande der Dieren" te weerleggen. — „Het verhalen van deze fabels, op de trant der ouden," brengt hij
te berde, „ontneemt natuurlijk niets aan de luister van de Heilige Schrift, zo
„de lezer maar in 't oog gelieft te houden, dat de Schrift met 'n christelijke
„geest, en de fabel met de heidense geest is beschreven. We ontkennen dan
„ook hiermee in genen dele, dat de Schrift in z'n voorbeelden en voorspel
ons opmerkzaam maakt op dieren en vogels, (evenals op verborgen-„linge
„en allegoriese zegswijzen,) die slechts door helderzienden duidelik begrepen
„kunnen worden, en dat niemand, die prijs stelt op een goede naam in
„'t zedelik en maatschappelik leven, de schriftnurlike waarde van de dieren in
„de Bijbel mag verkleinen. Maar daarom mag niemand ónze vlijt ten kwade
„duiden, nu wij weer, met de heidense fabels, — al genoeg bekend en be„schreven, zal men zeggen, — voor den dag komen. Men zou het doen om de
„fraaie plaatjes van 'n gelauwerd kunstenaar. Let maar eens op, lezer...." enz. 1)

De lezer zal gaan twijfelen, of in deze reklame de ware reden van de
uitgaaf ligt, en in 'n beroep van de dichter op de Ouden, 'n veiliger vlag
willen zoeken, die de smokkellading moet dekken. En waarlik, in de „Voor
Warande, om niet van elders te spreken, wordt er met nadruk-redi"van
op gewezen, wat Plato en Dionysius van Halicarnassus van 't nut
der fabelen hebben gezegd. „Ze stellen verbloemd de werken der natuur
voor, vertroosten de mens, reinigen z'n gedachten, brengen de vrede in z'n
gemoed," heet het. „Ook," voegt de dichter er bij, „oefenen ze de scherpte
„in 't denken, (want soo haest en wordt de fabel niet voorghestelt, off
„'t kloecke vernuft lett terstont op 't ooghmerck derselver. Soo dat uit voor „stellen en begrijpen een sonderlinghe aerdicheydt geleghen is.)" 2)
') Voor -reden eenden Konstlievenden Leser uitg. v. Lennep- Unger, II, blz. 7).
') Ibid., blz. 6.
18
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Maar er is meer. Vondel is nl. door en door mysties, en zo hij zelf al in z'n
eerste tijd niet in elk voorval een symbool mag zien, toch erkent hij, dat in al
wat de mens kan overkomen, lering en waaischuwing besloten kan liggen, en
dat het zoeken van (lie les 'n lieflike verheuging des harten is en 'n troost in
't verdriet. 1) En zou nu zo iemand geen genre aanprijzen, dat wegens z'n bedekte
manier van onderrichting, juist in z'n smaak moet vallen? En als nu die fabelen
eens met een Godlike Geest geschreven zijn, z) dan niet vooral? En als er
nu alle geheimnissen der Ouden onder gescholen hebben, 3) dan niet des te
meer? Want gaven zij niet de domme wereld te kennen, dat er „eenighe
Gods- dienst" moest zijn, om alsoo de herten aff te schricken vande ondeug„den, en ten wedersijden een spoore of prickel te geven de deugden te om„helsen" (?) 1 En wat voor 'n wijding geeft P 1 a to er met z'n uitspraak niet
aan, die „de Godlijcke onder den Heydenen ghenaemt wordt ....." (!) 5
Nu was Plato geen fabulist, evenmin als Solon, Homerus, Herodotus
en Euripides. Maar toch gaven ze, elk op zijn wijs, wat te leren, en deelden aan
de volken hun lessen mee op 'n eigenaardige en verbloemde manier van zeggen!
)

)

Altijd en weer is 't dat verb 10e m de, wat Vondel aantrok.
Zoveel te meer dus in de Fabel en 't Toneelspel riet z'n karakter-figuren.
„D' oude wijze Heydenen", leraart hij al vroeg, °) „.... ziende hoe traegh
„vast een yeder was om langhs de trappen der deughden op te klimmen,
„.... hebben in alle manieren ghetracht door zekere middelen een yeder
„te brenghen tot een goet, zedigh, ende natuerlijck borgherlijck leven, tzij
„door eenighe Poëtische Fabulen, 1 ) ende verzierde ghedichten, oft door andere
„bequame Regelen ende Wetten," enz. En — „nademael sy bevonden dat
„eenighe te kreupel waren, om te graven na de kostelijcke kleynodien der
„leeringhen ende gheheymenissen die onder de schorsse van ghedroomde
„Fabulen ') wechgescholen ende verborgen lagen, .... ; ende dat den eenen
„op dese den anderen op een ander wijse wilde gheleert ende onderwesen
„zijn, zoo en ist hun niet ghenoegh gheweest oft schoon de Boecken van
„schoone lessen al vervult waren,..... ende oft veel gulden redenen in
„Koperplaten ende Marbelsteenen konstich ghegraveert alsins int voorhooft
„van treffelijeke ghebouwen, de Voorbij -gangkers al verbaest op -hielden:

') Ibid., blz. 6.
') „ .... den geenen, die slechts bij haer neuse heen lien, .... tomen niet
Godlijx daer uyt mercken en verstaan;" — (ibid. blz. 6).
') Ibid. blz. 5. ) Ibid. blz. 5. ') Ibid. blz. 5.
) Voorbericht „tot den Leser" van 't Pascha (V. Lennep -Unger I, blz. 27).
') Fabel is hier volstrekt geen (dier)fabel, maar 'n ander woord voor „verzierde
gedichten" of, wat wij gewoon zijn te noemen, allegorieën.
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„maer sy hebben ooc daer beneffens in groote byzondere schou-plaetsen
» willen in 't openbaer de schatten der Philosophie inden schoot toe- werpen,
„de ghene die te achtloos waren om daer naer te arbeyden ende te streven:
„sy hebben met dit doen oock den gheheelen standt ende conditie der Werelt
„willen afbeelden,
Want waer by mach het gheheele Tafereel oft Theatrum
„deser Werelt beter vergheleken worden, als bij een groot openbaar Toneel,
„daer vast een yeder gheduerende den handt -wijlschen tijdt van sijn vliende
„leven, sijn eyghen Rolle ende Personagie speelt." ')
Doch de lezer volge zelf de brede uitwerking van deze stelling, die later
in de nieuwe Schouwburg boven 't toneel werd verkondigd. „Al ydelheyt,
Al ydelheyt" heet het ook hier in de Pascha. Waarom dan niet, als 't leven
zelf maar 'n Spel is, zou 'n sterkere de struikelende zwakkere niet voorthelpen,
om hem 'n stuk van dat leven, op de planken, — dat blijft toch maar
't zelfde! — veraanschouwelikt met handelende fieguren, af te beelden?
't Komt er niet op aan, of de Calvinistiese realieteitszin in opstand komt
tegen 't vereenzelvigen van 't werkdadige leven met Fabel en Toneelspel. Hij,
de 24-jarige ketter, rukt hun de hele Bijbel, als basis van hun Geloof,
onder de voeten vandaan, en gooit ze hem als Symbool in 't gezicht. Heel
het Bijbelse leven is toneelspel, zegt hij: Heel 't Evangelie, zo als Christus
het leert, leert hij in dramatiese vorm, zo roept hij:
„ .... . wie zal dorven ontkennen dat de Wet met al heur ceremonien
„ende witerlijcke diensten, als offerhanden, reynighinghen, Sabbatthen, nieuwe
„Maenden, ende al het ghene Aarons Priesterschap, ende den Tempel met alle
„sijn cieragien, ghereedtschappen, ende toerustinghen aenkleeft, zoo ooc het
„regiment van 't Rijcke Israels
yet anders gheweest zij als een voorspel
„van 't ghene men inden toekomenden Messias te verwachten hadde ? .... Ja
„de bloote parabolen ende gelijckenissen die de Heere onsen Zalichmaker
„inden Evangelio voorstelt;
wat zijn 't anders als naecte Comedien, ende
„Tragedien, om daer mede te leeren die menschen, de weleke op gheen ander
„maniere de verborghen misterien van 't Rijeke der Hemelen verstaen konnen ?
„Ie gae voorbij de Boecken der Koninghen; daer eenen hoovaerdighen woe„denden Saul al rasende ende troosteloos in sijn eygen sweert valt; daer eenen
„vluchtigen David gheduerende syn ballinghschap Hemel ende Aerde te nauw
„dunckt; .daer eenen verwonnen Zedechias ghevanghelijck na Babylonien ghe„voert wordt;
etc. Alle welcke Personagien ons van den H. Gheest tot
leerachtighe voorbeelden (als op de Scena) voorghedraghen werden:....." 2
Maar niet za wilden de strengsten de Bijbel -typiek door de schrijver van
....

....

....

....

)

') Ibid. blz. 27/2e. ') Ibid. blz. 29.
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't noch anti-Roomse Pascha verklaard hebben. Zeker, Vondels eersteling
kon als Protestans passiespel en allegorie van de opstand, er noch door.
En 'n allegoriese inkleding van de polietieke Pa lamed es was te verklaren,
en raakte eigelik zozeer niet de zaak. De vraag was, en is, wat moest die
parallel tussen de verbloemde manier van voorstellen door Fabel en Spel,
en 't allegoriseren der Heilige Schrift betekenen! Is heel het Leven mischien
'n Christelik symbool, heel het denken der „oude Wijzen" als Solon, Plato,
H o m er us en Euripides? — De lezer voelt, welke kant het opgaat. Hoe
meer tegenstand deze man zal ondervinden, hoe meer hij de Historie en
't Zijn, met z'n verbazende kennis, zal verzamelen als bewijs -materieaal voor
't goed recht van z n Kunst. Hij zal, omdat z'n antagonisten Bijbelvaste
Christenen zijn, als strijd-mens die zelfde Bijbel tegen hen exploiteren, en
bij diepere studlie van Kerk - historie en Kerkleer, uit tradiesie en apologetiek
nieuwe wapenen vinden voor 'n vernieuwde strijd. La eta n t i us levert hein
heel z'n arsenaal, Augustinus z'n geestelike middelen. Niet dit streven,
reusachtig iedee! het hele Bestaan te verkerstenen, is de oorzaak van z'n
Katholicisme; zeker, er is in de Kerk van Rome ruimte voor z'n alles veroverende
symboliek, maar er is diepte òòk voor de veelbetekenende uitspraak: „in
Christo houden alle beelden, schaduwen en figuren op," en wie zegt ons,
in hoeverre voor hem, die God niet anders dan als 't Li eh t ziet, Christus èn
histories feit èn tegelijkertijd de generaliserende fieguur is voor de 'Vlees'-wording
'Gods', de `Gestalte'-wording van 't 'Woord,' het gepredikte 'Licht'? Wie ontsluit
deze binnenkameren ? — Maar in elk geval verklaart het z'n militant optreden
als Kruis-heraut tegenover de anderen. Het verklaart heel z'n werkzaamheid
als Katholiek: z'n didaktiek in z'n Godt en Godtsdienst, z'n treurspelen, die èf
allegoriese vertogen zijn 8f moralieserende beschouwingen om en over een of ander
Bijbelse Christen-tiepe, in dramatiese vorm. Hij is en blijft in 't l7de eeuwse
leven een afgezonderde geleerde monnik, dichterlike sermoenen schrijvend van
kerkelik-exegetiese inhoud, dierekt of indierekt ter ere van de Allerhoogste God.
En ziedaar, 50 jaar later, op d' avond van z'n leven laat hij onbedekt het
volle licht vallen op z'n vroegere fabelistiek. Al wat in de Voorrede van de
Warande 'geheimnis' genoemd werd van de 'Wijsheid' der Ouden, wordt in de
Voorrede op de vertaling van Ovid ius' Herscheppinge zonder omwegen, als het
besloten Woord, Symbool en schaduw van de Gods- Openbaring in Christus
betekend. De troeven, die de 30- jarige veelweter in handen had, blijken bij nader
inzien voor deze 'Speler' harten -kleur te hebben. De Ouden hadden niet alleen
ongeveer christelike moraal gepredikt, ze hadden ook min of meer deel gehad
aan de Christelike Waarheid die ze wel niet goed begrepen doorgaans, maar toch
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uit 'n zuivere bron hadden geput. Van niemand minder als de voortreffelike aartsvader Abraham, had z'n leerling in de astronomie Hermes T r is m e g i s t e s
de Chaldeeuwer, de Goddelike Wijsheid overgenomen, aan de Egyptenaren overgeleverd, en er de allegoriese leerwijze op toegepast, met dien verstande dat hij,
getrouw aan de uitspraak van 't „allerwijste orakel der wijsheit," om geen paarlen
voor de zwijnen te werpen, 't zo aanlegt, dat de zinnen der wijzen worden
gescherpt, zonder dat de verhevenste Openbaring gemeengoed wordt. In die
overgeleverde Wijsheid nu werd door toedoen van Faraó s dochter, Mo z e s
onderwezen. 't Hoogst stond. Salomo, die alle wijzen, ook de Egyptenaren, in
wijsheid overtrof. Maar putten ook al niet andere volken uit de algemeen
geworden bron? Kende ook niet Saba's koningin de allegoriese leerwijze? Wat
deed ze anders Salomo met raadsels te beproeven? Welnu, ook de Grieken
haalden die manier van doen uit Egypte, en brachten de fabels in hun vaderland. Maar ook zij „schuwden in den beginne zulke geheimenissen onder
het gemeen volk t'openbaeren, aangezien deze dingen qualijk verstaen, de
gemeente lichtelijk van den godtsdienst en de deught moghten vervreemden." 1
Palefatus echter wilde de mensen onderwijzen, en aantonen hoe fabelen,
op waerheit gegront, de menschen ter kennisse van Godt, en de natuur, en
zeden, en geschiedenissen aenleiden." 2 ) Maar o wee, daar kwam het bederf!
De verborgenheden zelf en de manier waarop ze moeten worden verklaard,
werden zo helemaal verkeerd opgevat, dat de oude fabels hun waarde verloren, en afdaalden tot ijdele en logenachtige verdichtsels. Maar gelukkig, de
eerste kerkvaders kwamen er achter, en haastten zich, bij de Heidenen 't misbruik der fabels te bestraffen. Maar daarom was er natuurlik wel 'n goed
gebruik van te maken! — „Een fabel als voorbeeld," zei Augustinus, „is juist
„een verborgen waarheid. Want was 'n fabel geen waarheid, dan zou 'n parabel
„van Jezus, of 't diepzinnig woord van 'n heilige óók logen kunnen zijn, omdat
„naar 't gewone zeggen, in die dingen geen waarheid schuilt." 3) — En zo kwam
de fabel, in de apologetiese strijd tegen de heidense dwaling, in dienst van
christelik-allegoriese exegese. Dat ging niet altijd gemakkelik. Een troost
was't, dat sommige der oudste schrijvers de Goddelike Wijsheid tot op 'n
onherkenbare mengelmoes van oorspronkelike Waarheid en demoniese vindingen verknoeid hadden, en daardoor onmogelik te volgen waren. Twee
vooral echter — om niet van Homerus, Plato en Aristoteles te
spreken, die ook verklaarders vonden, — werden voor en na, tot aan de
nieuwe tijd toe, vlijtig in christelike zin omgezet, t. w. V i r g i l i u s en
)

`) Voorrede op de Herscheppinghe v. P. Ovidius Naso. (Uitg. V. LennepUnger XXVIII, blz. 280).
) Ibid. blz. 276. ') Ibid. blz. 277.
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0v i di u s. Men begrijpt waarom. Door de Romeinse vóór-geschiedenis en
mythologie te verkerstenen, gaf men aan Rome, als 't middelpunt van de
staatkundige en kerkelike Eénheid, een prototiepies-christelik bestaan, binnen
't welk heel het leven en denken gericht scheen op Christus z'n Algemeen
en Eeuwig Koninkrijk. Vandaar Vondels verering voor de exegeten, die
hun krachten oefenden op de Metamorforen, als N a t a l i s Co m e s en
Pont anus. Dankbaar wordt de getuigenis zelfs van 'n Voss i us er bij
als dat Naso, naar den eis toegelicht, 'n onovertrefbaar geleerd-gehald,
werkstuk zou blijken. En waarom zouden ze 't niet? Omdat het verzen
zijn? Maar, „Godt heeft een groot gedeelte der heilige schriften in poëzye
begreepen." Hoor L a c t a n t i u s: „Ovidius bekent in den beginne van zyn
„doorluchtigh werk, zonder eenighzins Godts naam t'ontveinzen, dat de
„werrelt van Godt.... geschapen is." Wat alles mag afdoen: Men ziet
„in Ovidius eerste boek Mozes klaerheit overal straelen uit het werk der
„scheppinge." Doch waartoe verder te gaan? De 84-jarige grijsaard heeft
met z'n vertaalde M e t a m o r f o z e n, aan landgenoot en nakomeling, 'n
onsterfelike schat van 'n hoog-heilige betekenis willen overleveren. Die er
de rechte pit en kern in kunnen vinden en smaken, — zij zien er de
Grootheid en Wijsheid van God. Het is hetzelfde machtig pleidooi als in
z'n Bespiegelingen, waar hij de Natuur openbaart als 't Werk van Gods
handen. Het is het wijzen op alle dingen en feiten als afschaduwingen
van Waarheid; z'n laatste pleidooi voor z'n Kerk, en in Haar, z'n laatste
lofzang op God. Hij viert het Jubeljaar van z'n W a r a n d e- emblemata;
hij legt in Ovidius' apotheose de rechtvaardiging van z'n Geloof en z'n Kerk.
Wie Vondel wil schetsen, beelde hens af als 'n „Oud-vader," die zich
begraven heeft in joodse en heidense stoffen, om apologieën te schrijven voor
z'n Moederkerk. Moraliezerend, waarbij de heiligheid van de tiepiese hoofdpersoon 'relief' moet geven aan de lering van 't treurspel, of ernstig ver
waarbij de hoogmoed, vooral in 't bestreden polytheïsme, ten val-maned,
komt, stelt hij zich ijverig tot taak, allegories timmerhout te stapelen in de
wisse der Aristoteliaanse toneelkunst. Buiten in 't 17de eeuwse gewoel, giet de
zon haar stralen over de puien en luifels; binnen de kloostercellen zingt des
grijsaards harpzang in kost'like klanken z'n Credo. Maar wie zal deze Psalmist
de rijkheid van z'n leven betwisten, wetende dat bij hem het zandstofje en de
oogwenk vóór alles de dragers waren van 'n Mysterie, waarvan de ontraadse ling, — volgens de wil van God de Arbeid der mensen -geslachten, — alleen
kon strekken tot de vreugdevolle Openbaring van Z'n onmetelike Eeuwigheid?
J. KooiiANs.

WISEN RAET VAN VROUWEN.

In „Wisen rant van vrouwen" bezitten we een heel aardige mnl. boerde,
vroolijk, leuk en niet al te ruw, juist zóó, dat we met prof. Te Winkel
denken: „als platheid maar niet het eenig kenmerk der anecdoten is en
koddige inkleeding of bijtend vernuft er bovendien aan te waardeeren valt,
kunnen ze (trouwens) alleen ergernis geven aan overdreven preutschheid, die
er niets dan het gemeene in verkiest te zien, of aan domme deftigheid, die
niet begrijpt dat het wijsheid is alle dingen niet even ernstig op te vatten. 1
De auteur van die boerde vertelt ons:
Een jonkvrouw, een „ertsche z) creature", 3) werd door haar voorzichtigen
vader opgesloten gehouden in een huis met hooge muren; want hij wilde
waken voor haar eer, totdat ze door een huwlijk met een ridder of „jonchere"')
tot staat en aanzien mocht komen.
En nooit bracht hij haar in gezelschap van mannen, maar 5 liet haar den
tijd passeeren met hoofsche juffers.
Ondanks haar afzondering was de jonkvrouw vriendschap en minne sonder
"!

)

)

') Gesch. der Nederl. Letterk. I, bl. 450.
) ertsc = aardschgezind, wereldsch, lichtzinnig.
3 ) creature = schepsel, in 't algemeen; in de beteekenis van vrouw heel gewoon
in 't mnl.; vgl: die scone wijflike creature die van veel doochden hadde prijs. M.
Loep. II, 154; de toevoeging wijflike toont den overgang van beteekenis; vgl. het
17e eeuwsche dier, dat door weglating van vrouwelijk ook de beteekenis van vrouw
kreeg. (Mn!. Wdb i. v.). En ons schepsel dat in verachtelijken zin alleen voor
vrouwen gebruikt wordt.
jonchere = in tegenstelling van ridder, een niet geridderd edelman.
} Vs 16, dan = maar.
Verdam, Mnl. Wdb. II, 54 zegt van deze constructie: Het mnl. laat met dan
in de beteekenis van behalve, een vrijere constructie toe dan onze taal. De uitzondering kan namelijk van een andere soort zijn dan het vooropgestelde geval, zoodat
dan het mnl. dan bij ons moet worden weergegeven door maar, maar alleen. Vgl.
Mor. 2745: Inne vant wijf no man, dan heide ende woest land.
Wij hebben dit dan in den zin van maar nog over b.v.: Hij wilde wel, dan de
omstandigheden beletten hem.
")
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nijt" gaan gevoelen voor een jongen man; en al kwam ze nooit buiten de
hooge muren, ze wist er wel raad op om hem te doen weten ')

bi wat saken
Dat si manlije anderen z) quamen te spraken.

3)

Ze ontbood een priester:
si woude hare biechte spreken: ')
„Want niemen en es sonder ghebreken,"
Sprac si, „weder man no vrouwe.
Here, want ik 't u wel betrouwe,
Doer 5) God soe hulpt mi gheraden!
Met eenre dine bent beladen: 6
Een jonghelinc, die hier niet verre
En woent, heeft mi ghemaect erre. ')
Ic soude °) u sinen name noemen:
)

') Vs. 20-21 Wiselike dat sijt began / Hem doen te wetene.
Doen te weten wordt in denzelfden zin gebruikt als doen weten, d. i. mededeelen,
inlichten, vgl. M. Loep. II, 323: Het wort horen man ghedaen te weten.
In nnl. zon na beginnen te gebruikt zijn vóór den volgenden infinitief; in 't mnl.

werd dit dikwijls weggelaten (zie Stoett, Synt. § 30). Vgl. Rein. I, 36: Doe ie began
die letteren lesen, en 1622: Ende began tasten harentare.
In Stoett, Synt. § 169 vindt men:
„Voor het wederkeerig vnw. elkander gebruikte men in de middeleeuwen hem,
elc ander, mallijc ander, malkander, haer(ge)lijc ander of elkerlijc anderen, waarbij
elc beschouwd werd als subj. van den zin, terwijl ander verbogen werd."
Waarschijnlijk naar dezen regel werd in den 2den druk van de Bloemlezing vs.
22 veranderd in: Dat manlije anderen quam te spraken. Toch schijnt die verandering geheel ongemotiveerd, daar een constructie met voorafgaand onderwerp in
't mnl. herhaaldelijk voorkomt. Vgl. b.v. Mnl. Wdb. IV, 1130: Datse manlijc anderen
bieden ere, Vad. Mus. II, 322, 12. Dat si .... manlije anderen ..... susten ende
helseden hondert waerf, Wal., 8053. Waert dat sake dat man ende wijf wouden
maken manlijs anderen hoor huys daer si in woonden, Gesch. v. Antw. 2, 483.
') te spraken comen; het ww. comen, verbonden met voorz. te en een daarvan
afhangend substantief komt in de bet, ergens foe geraken, er in slagen, in
't mnl , dikwijls voor: Vgl. te baten comen, te lone comen, te poente comen, te
s)

wraken comen, te hulpen komen, te talen comen.
`) biechte spreken (of hem biechten); in 't mnl. de vaste term voor zijn biecht
doen, biechten. Biechten in de bet, van 't nnl. biechten komt in 't mnl. maar één maal voor: Gest. R. f. 1036: Si toech te Romen ende biechte den paus; eer si
biechte so en kenden die een den andere niet (zie Mnl. Wdb. i. v.).

) door — om, ter wille van.
°) beladen zijn met een zaak = er mee verlegen zijn, niet weten hoe haar aan
te leggen. (Mnl. Wdb. I, 822).
6

') Heeft mij op verkeerde gedachten gebracht.
"i

= Ik moest u zijn naam maar noemen ' Soude is hier niet duidelijk.

Prof. Verdam, die zoo welwillend was mij over deze en een andere plaats zijn
hoog gewaardeerd advies mee te dealen, vindt dit ook moeilijk te verklaren.
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Hi es wel driewervers comen,
Ende ghinc hier wandelen bi den muere,
Ic duchte begrijp van onsen ghebuere.
Here ie soude u bidden gherne.
Segt hem, dat hijs hem set tonberne,
Ende mi sijnre minnen verdraghe,
Eer ict minn vrienden claghe,
Daer mochte of comen paerlement;
Te vele soe wandelt hi hier omtrent."
De broeder prees haar als een braaf kind en ging dadelijk den jongen
man opzoeken;
Tusschen hem tween in ere stat
Ghinghen si hemelike staen;
en wees hem er op hoe verkeerd hij deed met deze jonkvrouw lastig te vallen:
„Si es die uwes niet en gaert."
Het jonge mensch zwoer natuurlijk van niets te weten; de priester verzocht
hem kortaf 1) het in 't vervolg te laten, en ging.
En de jonkvrouw, „daer si was in hare stede", 2 ) maakte een gordel en een
aelmoesnier 3 van goeder houde," '') vulde die met goud en stuurde weer
om den broeder. „Lieve broeder, bracht ge mijn boodschap niet over aan
den jongeling? hij was weer bij den muur en wierp dezen gordel en dit
aelmoesnier door mijn venster; en riep mij toe dat er gouden penningen in
waren en dat ik daarvoor kleeren en kousen en schoenen zou koopen;
)

„

.,Gheloeft si God, en hebs gheen doen ", 5

)

want ik heb een rijken vader, die mij alles kan geven wat hij verlangt dat
ik draag.
Daarom broeder, breng hem zijn ,scoenheit" terug en zeg hem dat ik zijn
goed niet begeer en dat hij zichzelf daarmee „pallere."
De broeder nam
Dat scoenheit ende staect in sijn mouwen,
Taelmoesnier ende tgordel mede,

en stapte weer naar 't jonge mensch.
') Voor den onverbogen plur. woert in vs. 59, zie Stoett, Etym. § 72.
= ter plaatse waar zij zich bevond.
') geldtasch, die aan den gordel werd gedragen.
} uit goede gunst? (zie Mnl. Wdb. i. v.)
Zou houde misschien kunnen zijn inhoud, zoodat deze plaats zou beteekenen
een geldtaseh waar veel in kon?
) = ik heb het niet noodig. Vgl.: God en heeft onser werken geen doen
5

Hs 113, 11 c. (Mnl. Wdb. i. v.).
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„Knaap, ge doet verkeerd met de eer van deze jonkvrouw te „smaelen" ')
door uw wandelingen.
Hij, antwoordde in hogher spraken"
Des soudi sekerlike missaken,
Witt hem aentide tot enegher stede,
Dat hi noit op haer en mesdede. z)
Dat kan de broeder natuurlijk niet aannemen:
„oec wats gesciet 3

)

Des ) en willie gheloven niet.
Heb ik hier niet den gordel en het aelmoesnier vol goud, die ge haar gebracht
hebt? Neem alles terug, ze kent u niet en wil van u geen geschenken."
Zoo dom was de ander niet, of hij begreep dat de jonkvrouw haar zinnen
op hem gezet had; als „d' onwerde" nam hij alles aan:
„Here ie saels mi hoeden.
Ghi en dorst u nemmermeer vermoeden,
Dat icse aenspreke tenegher tijt,
Die joncfrou: ic scelse quijt. 5
)

De broeder was voldaan en ging naar huis. En de jonge man kleedde
zich nu rijk en „hielt hemselven suverlike", in afwachting van wat er verder
gebeuren zou.
En weer liet de jonkvrouw den broeder weten dat hij „om Gode" bij haar
zou komen.
De priester, ofschoon midden in zijn gebed, 6 gaat dadelijk. Het meisje
beklaagt zich bij hem:
)

„die hexte mijn
Es al te sere in onvreden."
Van nacht was de jonge man weer hier; met behulp van de ladder die altijd
in mijn vaders turfschuur staat, wist hij door mijn venster te klimmen; „hi
') = kleineeren.
enen rnesdoen (ook dikwijls gevolgd door voorzetsel) = zich aan iemand ver
Vgl. R. van Aardenburg: Dat die bailju .... of scouthate .... mesdeden-grijpen.
up poorters sonder vangen (Mnl. Wdb. IV, 1665.)
') Verdam (Mnl. Wdb. 1601) zegt over dezen genetief bij ghesciet: de tweede
nmv. schijnt hier de bet. te hebben van een genetivus of ablativus partis, ter aan
zaak die bij de werking betrokken is. Wats ghesciet = wat er ook-duinger
van kome, het ga hoe het wil, tot eiken, bf bij een ontkenning, zooals meestal
het geval is, tot geenen prijs, op geenerlet wijze.
') Dit des hangt af van de ontkenning.
°) = iemand met rust laten, hem niet lastig vallen. (zie Stoett, Glossarium).
°) Vs. 144, lesen = zijn gebeden lezen.
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nam dat hijs 1) mi niet en vraghede"; ik weet niet wat nu te beginnen, „ie
moeter seker vore sterven."
Daarom, als ge hem nog éénmaal wilt verzoeken dat
„hijs mi verlate,
Ic woudt u vrienscap 2 ) ende bate 3
Doen, dats u te bat sonde wesen." 4

)

)

De broeder was bereid: eerst even zijn „ghetide" uitgelezen, toen regelrecht
naar den zondaar. Hij vond hem „op ene bane" aan 't spelen met jonge
lieden en wenkte hem.
De jongeling was spoedig bij hem: „here, wildi jet ?"
„Mi es leet dat u goet gesciet, 5 ghi weret te sere bi onbesceide." s Ik
heb u tweemaal verzocht en ik verzoek u nu voor de derde maal dat ge
nooit meer „en gaert" te komen waar ge vannacht waart."
„Waar was dat ?" vroeg de ander; „het zou mij spijten of ghi alsoe
waerlike hadt uwen onwille." )
) „

)

„Waendi dat ie niet en weet,
Hoe dat ghi comen waert te nacht,
Ende hadt ene leder ghebracht?
Die joncfrou hevet mi gheseit:
Aldaer haers vaders berghinghe leit
Pliets altoes een leder te stane :
Te nacht haddise gheset daer ane
Die tamer daar die veinster staet.
Die wech 8) es broesch ende quaet,
Ende van den watere sere verreghent.
') Dit is een zoogenaamd expletieve genitief. Stoett, Synt. § 16, zegt hierover:
Zeer vele malen komt bij verschillende werkwoorden de genitief voor, ook indien
de regeering reeds op een andere wijze wordt uitgedrukt om het verband met het
voorgaande nog duidelijker aan te geven, b.v. Hi dankes sire moeder van so
scoenre gave. (Flor.). Vgl. ook Mnl. Wdb. II, 75.
') vrienscap doen = vr. bewijzen.
') enen baten doen (van ere dine) = iemand voldoening geven, iemand iets
vergoeden.

= zoodat, of opdat ge er voordeel van zoudt hebben, er wèl bij varen zoudt.
Te bet zijn met den 3den nmv. der zaak komt voor in de beteekenissen van:
a) er beter aan toe zijn, in een beteren toestand zijn, gelukkiger zijn.
b) voordeel van iets hebben, vruchten plukken van, genieten, er iets aan hebben.

Verdam, Mnl. Wdb. I, 1134 rangschikt deze plaats m. i. ten onrechte onder a).
5 ) = ge verdient niet dat het u goed gaat.
`) = ge handelt al te zeer met onverstand = zonder verstand, oordeel = ge
handelt dl te onverstandig.
') sinen onwille hebben = verstoord zijn.
= niet: wand, muur, zooals Stoett, Gloss, wil, maar (met prof. Verdam)
= weg. De weg is uitgeregend en dus loopt de ladder alle kans om weg te zakken.

284

A. Brants
Ghi waert bede 1) wel gheseghent,
Dat die wech niet en brat
Of dat si u niet af en stat."

De jonge man zei alleen: het zou niet weer gebeuren.
En 's avonds zocht hij de ladder en zette die tegen den muur en klom
het venster in. De jonkvrouw hielp hem binnen en ontving hem vriendelijk;
en terstond begonnen zij „mont aen mondekijn te legghen."
Niet meer en willicker af segghen,
Maer Peter van Iersele die sede,
Dat hire 2 ) op een bedde lede,
Ende leerde haar een minnen leven,
Dat si goede ghevriende bleven,
Ende niet meer en begherde men daer ter stede
Den broeder die die boetscap dede.
Amen.
s
Het gedicht is te vinden in het groote Hulth. Hs. (no. 30). Het werd
het eerst zonder de negen laatste regels, uitgegeven door J. F. Willems,
Belg. Mus. III, bl. 108-114; later in zijn geheel door Verwijs, Bloemlezing
III, bl. 23-28.
Over den oorsprong er van zegt prof. Ten Brink: 3 De fransche fabliaeu,
waaruit Pieter van Iersele deze boerde putte, schijnt verloren."
Schijnt verloren; dat wil natuurlijk zeggen: is onder de oudfransche verhalen niet te vinden; waarmee echter niet bewezen is dat zulk een fransch
verhaal er ooit geweest is; en waar het bestaan-hebben van die fabliaeu slechts
een presumptie is, daar kan toch maar niet met zekerheid beweerd worden
dat Pieter van Iersele er uit „putte."
Bekend is, dat het verhaal voorkomt bij Boccaccio, Decamerone (3de dag,
ade novelle). Maar daar is de dame in kwestie een getrouwde vrouw 4) die
door haar man in een toren is opgesloten; en in plaats van een ladder
zooals in 't mnl. doet er een boom dienst bij 't inklimmen.
Hetzelfde verhaal wordt, uit Boccaccio overgenomen, aangetroffen in oude
fransche verzamelingen, b. v. bij Bonavonture Despériers, en is nagevolgd
) „

') Dit bede zou kunnen doelen op den jongeling en den weg; maar dit is wel
wat dwaas. Een verklaring als om twee redenen geeft hier goeden zin, maar is
overigens ongemotiveerd. Zouden we misschien moeten lezen: bedi?
') T. & L. VIII, bl. 61: natuurlijk hij, de jongeling, haar.
.

') Gesch, der Ned. Letterk., bl. 106.
`) Te Winkel en Ten Brink schijnen het verhaal van Boccaccio en het middel
verward te hebben; beide spreken, waar ze den inhoud van onze-nedrlasch
boerde vertellen, van een getrouwde vrouw die door haar echtgenoot van de buitenwereld wordt afgesloten. Zie Te Winkel, Gesch. der Ned. Letterk., bl. 458, en
Ten Brink, Gesch. der Ned. Letterk., bl. 106.
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door Lafontaine in zijn Contes (V, 3) onder den titel La confidente sans le
savoir ou Le stratagéme; ook werd een trek er uit gevolgd door Lopez de
Vega en door Molière in zijn Ecole des marin.
Landau, Die Quellen der Decameron, geeft als eenige parallel van Boeeaecio's novelle een middeleeuwschduitsch vertelsel Der Schüler zu Paris, te
vinden in Von der Hagen's Gesammtabenteuer (I, bl. 277.)
Evenals in 't mnl. is daar sprake van een jongmeisje; maar overigens
verschilt het verhaal, vooral het tragische slot te veel van ons gedicht om
als bron er van te kunnen gelden.
Van het wèl- gevondene is dus het verhaal van Boccaccio het eenige dat
voorbeeld van het middelnederlandsche kan geweest zijn. De afwijkingen
zijn weinige en onbelangrijk; ook wat betreft de tijd waarin het mnl. ontstaan is, is Boccaccio als bron niet onmogelijk.
In de slotregels van ons gedicht wordt de naam van Peter van Iersele
genoemd; maar uit die slotregels blijkt ook voldoende dat Peter van Iersele
niet de dichter is van het verhaal zóó als we het nu hebben:
')

Niet meer en w i l l i e k e r af segghen
Maer Peter van Iersele die sede enz. 2

)

Eén van beide dus: de dichter, wiens naam we niet weten, werkte naar
een voorbeeld in dicht of in proza 5f — en dit lijkt wel het waarschijnlijkst —
naar een mondeling verhaal van Pieter van Iersele (P. v. I. die sede).
En als we dit mogen aannemen, dan is het heel mogelijk dat, ondanks de
verschilpunten, de novelle van Boccaccio de bron is van onze boerde: die
kleine verschilpunten zijn bij een bewerking naar een mondeling verhaal
licht te verklaren.
H.

A. BRANTS.

') Verscheidene van vorenstaande mededeelingen dank ik aan de welwillende
inlichtingen van prof. A. G. van Hamel.
) Vgl. ook het begin:
Ghi hebt ghehoert te meneger stonden,
Dat vrouwen wisen raet vonden
Te Haerlem oft in anderen steden.
Wijst dit niet op een dichter die in de buurt van Haarlem thuis hoorde? En
P. v. I. zal toch wel te Iersele gewoond hebben.

WOORD- EN TOON - KUNST.

„In onze dagen is de tekst voor muziek wel degelijk de bazis voor het
werk van den toonzetter. Allen ernstige toondichters van dezen tijd hechten
evenveel waarde aan de door hen te illustreeren literatuur, als aan de muzikale
illustratie zelf, daar de eerste de aanleiding moet zijn voor hun temperamenteelen arbeid. —
Dikwijls had ik voorbeelden daarvan.
De jonge Fransche componist Gustave Charpentier die reeds een zeven of
acht jaren geleden zijn thans in de „opéra comique" te Parijs in studie genomen oper Louise" voltooid had, was reeds dadelijk na de voltooiing van
zijn werk, waarvan hij zooals hij steeds doet, zelf den tekst schreef, in de gelegenheid gesteld dit voor het voetlicht te zien gebracht, en wel in de Groote
Opera te Parijs. Maar herhaalde malen werd hij bij Bertrant en Gailhard
(de directeurs) ontboden die hein vele voordeelden beloofden en de schitterendste
monteering van zijn werk, indien hij op verschillende plaatsen het door hen
(en waarschijnlijk ook door het publiek te noemen) gemaakte „excentrieke
libretto" wilde corrigeeren; maar steeds weigerde hij ondanks zijn moeielijke
finantieele omstandigheden en het verlangen, zijn werk opgevoerd te zien.
Dit ging zelfs zóóver dat ik hem op zekeren dag met een pakket onder den
arm ontmoette; op mijn vraag wat dit pakket inhield antwoordde hij me:
Wel, mijn ,,Louise"! Ik heb haar teruggenomen omdat ze haar willen
verminken!"
Hij liet zijn werk weer eenige jaren liggen totdat Carvalho, directeur van
de Opera Comique (nu eenigen tijd geleden gestorven) het werk vroeg en de
opvoering beloofde. Zelfs nu nog kort geleden, verklaarde mij Charpentier
dat hij weer plan had zijn werk terug te nemen omdat men hem weer om
z'n libretto „kletste" zooals hij zich uitdrukte; thans is de componist zóóver
gevorderd dat ik hein onlangs bezig vond zelf de teekening voor de door
hem gewenschte decors te maken.
Het libretto voor een opera, of liever de tekst welke dienen moet om een
componist gelegenheid te geven deze muzikaal te illustreeren is van zulk een
gewicht dat Georges Fragerolle, de componist van „Sphynx", „L'Enfant
prodigue" en la „March h l'etoile" uit het Chat-Noir-theater te Parijs, wien
men gevoegelijk toch kan beschouwen als de kliekjesopeter van de tafel
waaraan Massenet en Délibes hun melodieen -diners klaarmaakten, toonzetter
van den tienden rang, alleen nog maar aantehooren is als hij muziek schrijft
bij zijn eigen geschreven tekst; de liederen die hij bij tekst van anderen
schreef zijn gewoonlijk niet te genieten; toen ik hem eens naar de oorzaak
van de droogheid van eenige zijner liederen vroeg antwoordde hij me: „om
tekst zoo vreemd is"; waarom hebt ge die dan gekozen vroeg ik-datie
„Dikwijls om den dichter ervan pleizier te doen !" antwoordde hij."

De Arbeid, 1898, No. 1.

IETS OVER DE ZWAANRIDDER.

In de laatste jaren hebben oorsprong en ontwikkeling van de zwaanriddersagen in de heer J. F. D. Blöte te Tilburg een volhardend en scherpzinnig
navorser gevonden. Binnen de tijd van vier jaren zijn niet minder dan drie
belangrijke studies van hem over dit onderwerp verschenen:
In 1894 verscheen in Zs. f. dtsch. Altertum u. dtsch. Litteratur XXXVIII 3

`Der zweite Teil der Schwanrittersage. Ein Versuch zur Erklärung des Schwans',
dat, omgewerkt, onder 't opschrift `Over den oorsprong van den ridder met den
zwaan' in 't Oktobernummer van de Gids, jg. 1894, ook aan de belangstellende
leek werd voorgelegd, en waarover ik beknopt in Taal en Letteren, 1894,
binnenomslag van afl . 6, berichtte. De schrijver betoogde in deze studie,
dat de zwaanriddersagen hun oorsprong hadden in de zwaanmythe, die bij
de Batavieren moest zijn ontstaan en met hen sedert de 3e eeuw n. Chr.
zuidwaarts zich verbreidde, zodat ze zich tot stamsage kon ontwikkelen in
verschillende regerende huizen van Kleef tot Boulogne (met uitzondering van
Vlaanderen).
Sedert verleden jaar zijn de zwaanridder sagen aan de beurt.
Toen verscheen 'Der historische Schwanritter' in Zs. f. Roman. Philologie
XXI2 (blz. 176/91), waarin wordt getracht te bewijzen, dat Roger 'de Spanjaard'
t 1040, de grootvader van Godehilde, gemalin van Boudewijn van Boulogne,
en de stamvader van 't normandies- engelse geslacht der Toëni (Toni, Thony,
')

') Dat een zwaanmythe van germaanse oorsprong in vorstelike stamsagen
terug te vinden zou zijn, trekt Blöte in 't volgende artiekel 'Der historische
die einSchwanritter' in. 'Ich glaube', zegt hij t. a. pl. 189, 'dass man
....

stige Existenz eines mythischen Schwanritters schwerlich wird
Ich habe selbst früher [in de studie van
aufrecht erhalten können
1894] auf den keltisch-irischen Lug mit Schwänen und auf das für einen Gott
mit diesen Vögeln prädestinierte Rheindelta gewiesen, Fakta, die sich nicht leicht
widerlegen lassen. Als ich aber damals noch weiter ging und annahm, dass die
Tradition vom Schwanritter in den niederlothringischen Familien eine von der
Urzeit her ererbte sein könnte, war ich im Irrtum, wie spätere Beschäftigung mit
den genealogischen Verhältnissen dieser Familien lehrte. Eine germanische Gottheit mit Schwänen ist auf dem Festland nicht nachweisbar..... Falls myverschmolzen wären, so könnten dieselben
thische Elemente mit der Sage
wahrscheinlich nur keltische sein, die sich alsdann in Niederlothringen durch
die Jahrhunderte hindurch gehalten hätten. Andeutungen davon haben wir nicht'. —
....

....
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Touni), dat 1310 uitstierf, de historiese zwaanridder is. Toen later Godfried
van Bouillon, de broeder van Boudewijn van Boulogne en de eerste koning
van Jeruzalem, in de volksfantazie als de grote christenheld een belangrijke
plaats innam, werd deze in verband gebracht met zijns broeders aangehuwde
grootvader en als afstammeling, als kleinzoon van de ridder met de zwaan
voorgesteld. 1)

En in 't begin van dit jaar (1898) is er een nieuwe studie verschenen met
de tietel `Das Aufkommen des clevischen Schwanritters', ditmaal weer in
Zs. f. dtsch. Alt. u. dtsch. Littr. XXXXII, (blz. 153).
Ook om de velerlei aanrakingspunten met ons vaderland is, dunkt me, de
zwaanriddersage belangwekkend genoeg om er in Taal en Letteren een ogenblik de aandacht aan te wijden. Geslachtsnamen als Bouillon, Boulogne,
Brabant, Kleef en zelfs van Arkel, plaatsnamen als Antwerpen en Nijmegen
zijn met die sage verbonden. Zelfs in onze poëtiese lieteratuur vinden we
brokjes zwaanriddersage: bij Maerlant al (z. later); en in de bekende Elius
van onze Bilderdijk, die zo graag tot 't geslacht van Kleve en Teisterbant
behoord en daardoor mee van de zwaanridder afgestamd had.
Over de kleefse zwaanriddersage zal ik wat uitvoeriger berichten, omdat
't de laatste studie over de zwaanriddersage is en omdat 't me toeschijnt, dat
ze 't rijkst is aan zekere rezultaten.
In Kleef moet een tijdlang de zwaanriddersage als stamsage van 't regerende huis gebloeid hebben. Dit blijkt uit het volgende:
1 0 . De kleefse kronist Gert van der Schuren, sekretaris van Johann I,
hertog van Kleef en graaf van de Mark, verhaalt c. 1478, dat hij de historie van
Elyas, de eerste graaf van Kleef, en de zwaan wil meedelen, een historie,
') G(aston) P(aris), die in Romania XXVI (1897, Octobre) onder Périodiques,
p. 580/2, aan Blötes artiekel zijn belangstellende aandacht wijdt, noemt intussen de
'ingénieuse série de rapprochements et de conjectures' een keten, die hoe bekwaam
ook gesmeed, broos genoeg is. 'Il eat clair', zo gaat G. P. voort, 'que la pré tention des Toni de se rattacher au Chevalier au cygne, prétention qui n' apparaat
pas avant le milieu du XIIIe siècle, s' eaplique tout naturellement par le souvenir
altéré de leur alliance aver le frère de Godefroi'. Dat zou dus niets meer of
minder dan 't omgekeerde zijn van hetgeen Blöte meent te hebben gevonden!
G. P. laat er dan ook op volgen: 'La légende du Chevalier au cygne reste ce qu'elle
était', namelik 'une ancienne légende lorraine, rattachée arbitrairement au XIIe
siècle à in famille des rois de Jérusalem. Dans vette légende, le véritable intérêt
porte, non sur le personnage surnaturel qui ne fait qu'appara4tre, engendrer et
disparaitre, mais sur le fait d'une origine surnaturelle (sans doute primitivement
totémique) revendiquée par une famille.'
Al heb ik zelf bij 't lezen in Blötes artiekel de conjectures tenminste wel eens
gewaagd gevonden, toch vind ik het 'il est clair' van G. P. evenmin overtuigend.
De oorzaak hiervan kan echter in de beknoptheid liggen, waartoe G. P. gedwongen was.
Een eigen oordeel kan ik niet uitspreken; ik geef alleen, wat bevoegden hebben
gepublieseerd. Maar al zouden Blötes konkluzies ook moeten vervallen, waardeloos
zijn z'n onderzoekingen daarom noch geensins. —
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waaraan het regerende kleefse huis veel gewicht hecht. En nu volgt: De
laatste heer van Kleef, Derick, was ongeveer 713 gestorven en liet slechts
éen dochter na, Beatrix. Ze werd door vijanden zeer in 't nauw gebracht,
totdat ze van uit haar burcht te Nijmegen een schone zwaan zag naderen,
die aan een gouden ketting om zijn hals een scheepje achter zich aan trok.
In de boot was een fiere jongeling met een verguld zwaard in de hand, een
jachthoorn om en een kostbare ring aan de vinger, terwijl een schild met
het latere kleefse wapen voor hem stond. Deze jongeling heette Elyas en
kwam uit 't aardse paradijs, 'dat sommigen de Grail noemen'. Beatrix had
een viezioen gehad, dat ze een man zou huwen, wiens nakomelingen onverwinbaar zijn zouden. Toen hij haar gezegd had, dat hij haar land beschermen
en de vijanden verdrijven wou, werd ze aan haar viezioen herinnerd. Ze
huwden met elkaar, maar onder voorwaarde, dat Beatrix hem nooit naar
geslacht of oorsprong zou vragen. Ze mocht alleen weten, dat hij ridder
was en Elyas heette. Daarop verdrijving van de vijanden en Kleef wordt
(van een heerlikheid) een graafschap. Gelukkig huwelik van 21 jaren, toen
Beatrix de noodlottige vraag doet, waarom Elyas haar moet verlaten en wel
voor altijd. Zijzelf sterft noch in 't zelfde jaar en laat 3 zonen na: Derick,
graaf van Kleef, Goedart, graaf van Loyn en Coenrait, landgraaf van Hessen.
Van der Schuren voegde er noch bij, dat hij deze geschiedenis navertelde,
zoals hij die gevonden had in 't 4e boek van de kroniek van Helinand, een
monnik van Froidmont in Beauvoisis (Noordfrankrijk), die noch voor 1230
stierf en wiens kroniek tot 1204 loopt. Maar de eerste 44 boeken van deze
kronistiese wereldgeschiedenis waren al c. 1240 verdwenen. Van der Schuren
heeft daarom vermoedelik gebruik gemaakt van het kort te voren (c. 1473)
gedrukte 'Speculum naturale' van Vincentius van Beauvais (t 1264), die wel
zo goed als zeker de zwaanridderpassus woordelik uit Helinand overnam. In
dit geval blijkt, dat Helinand alleen maar met een voorbeeld heeft willen
aantonen, hoe een vruchtbare seksuele verbinding van demonen en aardse
vrouwen mogelik is — meer niet.
Ofschoon 't dus van der Schuren doet voorkomen, alsof al in 't begin van
de 13e eeuw in Noordfrankrijk de kleefse zwaanriddersage als stamsage bekend
was, zien we, dat dit maar een fiksie is. Hij heeft zich wel is waar op
Helinand beroepen, maar in werkelikheid een lezing gegeven, zoals ze blijkbaar in zijn tijd aan 't kleefse hof bestond; terwijl Helinand — eens een
levenslustige, zeer gewilde trouvère! — vermoedelik een van de verhalen van
de Chevalier au cygne als de stamvader van 't hem bekende geslacht van
Boulogne voor zijn supernaturalisties doel heeft ingericht.
2 0 . In Januarie en Februarie van 't jaar 1454 worden er te Rijssel grote
festievieteiten gegeven door Filips de Goede van Bourgondië en diens gasten,
waarover drie ooggetuigen eensluidend berichten. O. in. ook 't volgende : a) de
20e Januarie geeft Johan, hertog van Klee F, een feestmaal, waarbij 't grootste
deel van de hoofdtafel werd ingenomen door een kolossaal tafelstuk (entremetz,
schaustück), dat 't volgende voorstelde: Een zeilend schip, waarin een
ridder in volle wapenrusting stond; op deze wapenrusting het kleefse wapen.

T & L. viii.
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Dit schip werd aan een lange gouden ketting getrokken door een zilveren
zwaan met gouden halstooi. Voorts lag in de nabijheid een kasteel aan
't water, en aan de voet ervan dreef in 't water een bootje. En de betekenis
van dit alles was niets anders dan de kleefse stamsage, ad oculos gedemonstreerd. — b) Adolf, heer van Ravenstein, de 28jarige broeder van hertog
Johan van Kleef, laat op dit feest uitroepen, dat. de 17e Februarie, de dag,
waarop 't grote banket van Filips van Bourgondië zal plaats hebben, de
zwaanridder — dat was hijzelf — zich met iedere ridder in 't toernooi wilde
meten. En de prijs voor de overwinnaar zou een gouden zwaan zijn, die
met een gouden ketting verbonden was, waaraan een kostbare robijn voor
hals van die zwaan was een 'goldkrone' (couronne d'or),-kwam.Ode
waaraan een schild met 't wapen van Kleef hing.
3 0. Van der Schuren noemt onder de gebouwen, die onder hertog Adolf I
van Kleef (t 1448) opgetrokken werden, een zwanetoren. En een eeuw
later vermeldt Johan Wier, lijfarts aan 't kleefse hof, in zijn `De praestigiis
daemonum', dat op de kleefse zwanetoren een zwaan als weerhaan stond (die
vermoedelik eerst in 1460 of kort daarna was gesmeed.) 1)
4 0 . Wier deelt in 't zelfde werk mee, dat in zijn tijd in 't kleefse kasteel
tapijten of behangsels voorkwamen, waarin de zwaanriddersage geweven was.
5 0 . In de `Stifts- und Pfarrkirche' te Kleef is 't grafteken van graaf
Adolf I, die 1394, en zijn gemalin Margaretha von Berg, die 1425 overleed.
Het grafelik paar ligt in marmer uitgehouwen op de sarkophaag: hij in volle
wapenrusting en aan zijn voeten is de kleefse zwaan. (Daarentegen is op
zijn wapenschild aan 't hoofdeind geen zwaan te vinden.)
Deze feiten getuigen van een ware zwaanridderkultus aan 't kleefse hof
in de 15e eeuw.
Eindelik noemt een plaats in de fragmentariese `Schwanenritter' van Konrad
von Würzburg (v. 1314/27) 't kleefse geslacht nazaten van de zwaarridder.
Omdat in 't wapen van de kleefse vorsten de zwaan toen, zomin als ooit,
voorkwam — al berichtte Konrad v. W. dit ook —, kan deze dichter niet door
't zien van dit wapen — dat hij trouwens eerst op 't toernooi van Aken te
zien kreeg (17 Mei 1257), zoals uit zijn vrij nauwkeurige beschrijving ervan
in 't 'Turnei von Nantheiz' (v. 512 v.v.) blijkt -- tot de herkomst van
't kleefse geslacht van de zwaanridder gekomen zijn. Er moet toen al een
kleefse zwaanriddersage aan 't kleefse hof bestaan hebben.
Konrad v. W. zegt ook, dat de graven van Kleef hun zwaanridder- afstamming
van Brabant ontlenen. En toch vinden we de kleefse stamsage in zijn kern
zo geheel afwijkend van de brabantse zwaanriddersage, zowel als van de
vroegere franse (boulogne-bouillonse) — die ons uit redaksies al van de
2e helft van de 12e eeuw bekend is en waaruit de brabantse is ontstaan —,

') [Vgl. Otto der Schütz, eine rheinische Geschichte in zwölf Abenteuern, von
Gottfried Kinkel (1843), II. Abent. De kleefse zwaanriddersage treffen we in dit
epiese gedicht noch aau in 't III. en XII. Abent.]. —
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dat er met recht kan worden gevraagd, of Konrad v. W. wel gelijk kan
hebben met zijn verwijzing naar de brabantse afkomst. 1
Nu is 't merkwaardig, dat de kern van de kleefse stamsage geheel past
bij de zwaanriddersage, die aan 't slot van de 'Parzival' (824/6) van Wolfram
von Eschenbach voorkomt. Alleen de namen zijn afwijkend en in overeen
frans -brabantse sage (waarover later 't nodige).
-stemingd
Uit Kleef kan Wolfram niet hebben geput, want dan had bij hein de zwaan ridder niet de gemaal van een bra bant s e vorstin kunnen zijn geworden;
en dan had hij ook wel de een of andere opmerking daaromtrent ten beste
gegeven. Immers Wolfram had 1204 als gast van Herman v. Thüringen
moèten horen van een kleefse sage, — door Hermans relasies met 't kleefse
huis en met Heinrich von Veldeke! — en zou dan zeker Kleef voor 't minst
niet zo geheel genegeerd hebben. Wel moet hij van de franse zwaanriddersage gehoord hebben, die aan Herman v. Thüringen -- die voor zijn opvoeding
in Frankrijk enige tijd had doorgebracht en franse poëzie beminde -- zonder
twijfel bekend zal zijn geweest. Dus kan Wolfram alleen een v a r i a sie op
de franse Chevalier au cygne gedicht hebben.
En hij heeft daarbij blijkbaar de zwaanriddersage pasklaar gemaakt voor
zijn gehele Parzival- gedicht, en wel in 't biezonder in overeenstemming ge)

bracht met Parz. IX 493,15/495,12.
Waarom Wolfram juist Brabant en Antwerpen met de sage in verbinding
bracht, is mischien te verklaren uit de grote polietieke betekenis van Brabant
in 't begin van de 13e eeuw; en ook daaruit, dat in 't brabantse huis, door
't huwelik van Hendrik I (1190-1235) met Mathilde van Boulogne in 1179
— in Boulogne was sedert c. 1160 in de genealogie de afstamming van de
zwaanridder opgenomen —, de zwaanriddersage c. 1200 zich begon te doen
gelden als stamsage.
Wolframs sagenvorm, voor zover ze afwijkt van de franse (-brabantse), is
geheel zijn eigen verdichting, kan wel niet van Kyot — verondersteld, dat
er een provencc aalse dichter Kyot heeft bestaan — afhankelik zijn en is 't zeker
niet in geografies opzicht, omdat Kyot, die de sage van de Graal naar
Frankrijk (Anjou, Valois en Nantes) verplaatst, zeker Bouillon en Godfried
zou hebben bewaard.

In Brabant is de zwaanriddersage als stamsage een voortbrengsel van de
13e eeuw. En reeds c. 1286 berispt Jacob van Maerlant de hertogen van
Brabant om hun voorgewende zwaanridderafkomst, met de woorden:
') Volgens Blötes artiekel zou de brabantse zwaanriddersage als de sage van
Salvius Brabon 't eerst gevonden worden in de kroniek van Hennen van Merchtenen (1414).
Maar na 't afdrukken van dat artiekel heeft hij, zoals bij me berichtte, ontdekt,
dat de sage van de zwaanjagende Brabon al voorkomt in een kroniek van Brabant,
die iets ouder is als Merchtenens werk. Meegedeeld is deze voor de sage gewichtige kroniek reeds in 1855 door Jhr. C. A. Rethaan Macaré in de Codex Dipl.
v. h. Histor. Genootschap te Utrecht, 2e serie, 3e dl., le afd. —
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`Noch wijf, no man, alsict vernam,
Ne was noit zwane, daer hi af quam,
Al eist dattem Brabanters beroemen,
Dat si vanden zwane sijn coemen'.
Spieghel Historiael, ed. de Vries & Verwijs, part. IV, boek 3, c. 22, v. 83/6.
De brabantse sage moet toen dezelfde zijn geweest als de franse (de bouillonse) (vgl. hiervoor).
Al was dan nu door Wolfram de zwaanriddersage naar de behoefte van
zijn Parzival-gedicht vervormd, dus sterk afwijkend van de franse sagenvorm,
die terzelfder tijd in Brabant moet bekend zijn geweest, toch zal 't de brabantse
vorsten zeker niet ongevallig geweest zijn, dat ze door de grote Wolfram in
een beroemd ridderepos als nazaten van de zwaanridder waren voorgesteld.
En nu in Kleef? Uit de genealogie van de graven van Kleef blijkt, dat
hier de zwaanridderafkomst eerst na 1100 kan zijn ontstaan; en uit Wolframs
Parzival volgt, dat het kleefse huis op die afkomst zich eerst kan beroepen
hebben, nadat het laatste boek van Parzival was gedicht (vgl. de vorige blz.).
Nu is er tussen 1200 en 1400 maar éen huwelik tussen leden van het kleefse
en het brabantse huis tot stand gekomen en wel in 1233, toen een zoon van
Diedrik V Puer trouwde met een dochter van Hendrik I v. Brabant. Door
dit huwelik kan echter de afkomst niet zijn ontstaan; want die dochter stamde
uit 't tweede huwelik van de brabantse hertog; en bovendien stierf de zoon
noch voor de vader. Maar daartegenover stond de herinnering aan een vroegere
betrekking van bloedverwantschap met Brabant: namelik door 't huwelik
van Arnold II van Kleef met Ida, de dochter van Godfried niet de baard,
hertog v. Brabant (t 1139/40).
Nu werd door Wolframs gedicht Brabant en de zwaan ridder met
elkaar onafscheidelik verbonden. En zo kan dan het kleefse huis zich
herinnerd hebben aan die vroegere relasie met Brabant; en toen 't nu
opnieuw met Brabant in relasie kwam (1233), zal 't ook aanspraak gemaakt
hebben op de afstamming van de zwaanridder. Dat namelik vorstengeslachten
zich graag van beroemde sagen- of mythen-mensen lieten afstammen, is iets
zeer bekends.
Zo zijn dan de hoofdtrekken van de kleefse sage c. 1260 (Diedrik V Puer
stierf in dit jaar; Konrads v. Würzburg 'Schwanritter' van voor 1257!):
1) Een ouderloze jonkvrouw regeert over Brabant; 2) ze wordt gemalin van
de zwaanridder, die door de Graal was gezonden; 3) de ridder verlaat haar
na de verboden vraag; 4) hij laat zwaard, horen en ring achter; 5) uit dit
huwelik stamt 't kleefse geslacht.
Dus hier noch gehele afhankelikheid van de door Wolfram gedichte brabantse (niet van de in Brabant in werkelikheid in omloop zijnde bouillonse)
zwaanriddersage. En in zover ook heeft Konrad v. Würzburg gelijk, als hij
de kleefse afstamming uit de bra ban
tse laat onstaan (maar volgens de
wolframs-brabantse sage dus).
Nu is 't ook duidelik, waarom Helinand noch niet van een biezondere
kleefse zwaanridderafkomst kon spreken, omdat de afstamming in Kleef zich
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eerst in de eerste helft van de 13e eeuw, afhankelik van Brabant, ging
ontwikkelen en Helinand al vóor 1230 stierf (bovendien zijn kroniek maar
tot 1204 loopt).
Zo plant zich nu de kleefse sage van mond tot mond in 't geslacht voort.
En in de vorm bij v. d. Schuren is die sage al niet meer afhankelik van
Brabant, maar geheel autochthoon geworden. Hoe is dit te verklaren?
't Kleefse huis sterft 1368 in de manlike lijn uit. Adolf, graaf van de
Mark, wordt graaf van Kleef. Bij diens dood 1394 kwam zijn zoon Adolf
aan de regering; en deze werd 1417, als Adolf I, hertog van Kleef.
't Kleefse huis steeg dus in waardigheid en daarom kan 't niet verwonderen,
dat het veel gewicht hechtte aan de kleefse tradiesie van de zwaanridder en
die sage van nieuws deed opleven. Hij en zijn zonen, Johan I, 1448183
hertog van Kleef, en Adolf, heer van Ravenstein, hebben hun zwaanridderafkomst bepaald gekultieveerd, zoals we hiervoor zagen. Van der Schuren
zal dan ook zeker wel de sage in de vorm meegedeeld hebben, die ze toen
in Kleef had. Deze vorm onderscheidt zich van die uit de 13e eeuw, waar
hoofdtrekken noemden, in de volgende opzichten: 1) de-vanwezoëd
zwaanridder is autochthoon; 2) de geslachten van de graven van Looz
(eigenlik de zich zo noemende 'graven van Looz', maar in werkelikheid niets
dan heren van Heinsberg bij Roermond), van de landgraven van Hessen,
van de graven van Teisterbant e. a. worden mee als afstammelingen van de
kleefse zwaanridder voorgesteld; 3) aan Wolfram wordt blijkbaar niet meer
gedacht, al is in z'n kern de sage toch wolframs gebleven. De namen
Elyas, Beatrix en Nijmegen en noch enkele trekken zijn nu aan de franse
(brabantse) verzie ontleend, wat mischien al in de 13e eeuw plaats had.
Door de vermelding van de geslachten Hessen en Looz wordt de datering
van 't begin van deze tweede periode') in de sagenvorming ongeveer bepaald,
en we kunnen hier slechts konstateren, dat die omstandigheden wijzen op
't begin van de 15e eeuw, dus op de eerste hertog van Kleef, die we
zoëven noemden.
In deze 2e periode heeft dus Kleef een geheel -eigen zwaanriddersage, die,
dank zij de oorsprong van zijn hoofdinhoud uit Wolframs Parzival, heel wat
poëtieser en glansrijker is als de gelijktijdige brabantse sage van Salvius Brabon.
Dat de kleefse zwaanriddersage met een eventuele zwaanmythe 2 ) niets
heeft uit te staan, spreekt uit 't voorafgaande wel van zelf. Reeds zijn oor
een vervorming van de zwaanriddersage door Wolf ram von-sprongwa
Eschenbach, ten behoeve van de graalbestanddelen in zijn Parzival; en niet
onmogelik is 't, dat die verbinding van graal- en zwaansage door Wolframs
dichterlike fantazie is tot stand gekomen, wat uitvoeriger door Blöte in
Anhang 2 bij zijn artiekel wordt uiteengezet.
In de le Anhang vinden we een tijdsbepaling van Konrads von Würzburg
`Schwanenritter', afwijkend van de [al is 't ook soms twijfelend; z. Pauls

') Voor de eerste periode (c. 1260) z. de vorige blz.! —
') Vgl. de noot op blz. 287. —
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Grundriss IIi, blz. 297] vrij algemeen gevolgde lezing [Franz Roth dateerde
intussen reeds, al was 't om andere redenen, evenals Blöte; z. Konrads von
Würzburg 'Partonopier dun Meliur' enz., hrg. v. K. Bartsch, 1871; Vorwort,
X], dat de `Schwanenritter' na 't 'Turnei von Nantheiz' zou zijn gedicht.
Uit Konrads in hoofdzaak juiste beschrijving van 't kleefse wapen in 'Turnei
v. Nantheiz' v. 512 v.v., vergeleken niet de krasse heraldieke fout ('t kleefse
wapen zou een zwaan hebben gevoerd!) in de `Schwanenritter', volgt evident,
dat Konrad dit wapen noch niet kende, toen zijn 'Schwanenritter' ontstond;
en wèl, toen hij `Turnei v. Nantheiz' (lichtte, wat voor de 'Schwanenritter'
een prins in tijd betekent. Noch twee andere heraldieke afwijkingen bevestigen dit ten overvloede. —
Met voorbijgaan van alle eigenlike bewijsvoering in biezonderheden heb ik
getracht de zakelike inhoud van Blötes `Clevische Schwanritter' in zijn rezultaten op te geven. Wie zich voor de zwaanridder interesseert, zal zeker
Blötes bewijsvoeringen en kombienasies met de meeste belangstelling volgen.
En mocht het later ook van deze studie blijken, dat niet al haar rezultaten
steekhoudend zijn, dan kan en zal zeker de ijverige navorser in alle bescheidenheid zich wel troosten met de bekende woorden van Lessing uit diens
'Duplik': 'Nicht die Wahrheit, in deren Besitz irgend ein Mensch ist oder
zu sein vermeint, sondern die aufrichtige Mühe, die er angewandt hat, hinter
die Wahrheit zu kommen, macht den Wert des Menschen.' —
Ik weet, dat we over de zwaanriddersage noch meer van Blöte mogen
verwachten. `Wir sind des Kommenden gewärtig.' —
J. G. TALEN.

WOORDKUNSTENAAR.

Hij observeert fijn-blij, zonder zelfbehaaglijke groote-menschen- wijsheid, al
de kleine bewegingen dier teedere zielen en teedere lichaampjes, en geeft die
dan weer, zonder lievige affectatie of zeurend gevoelig-doen, met plastische
trekjes, fijn als ets -werk, in woordencombinaties, natuurlijk maar nieuw toch,
alsof zij voor het eerst op aarde werden gebruikt. Met wijd -open oogen
staat hij als hemel -kind onder zijn kinderen, en staart naar het schoone, dat
altijd schoon is, wijl altijd menschelijk, het jong-frisch-spontane, of droevig gebrokene, en weent niet en lacht niet, maar voelt maar en geeft maar, als
mensch en kunstenaar harmonisch-bewogen, de zuivere, echte schoonheid
dier menschjes-in-'t klein.
W. KLOos, Nieuwe Gids, Mei '98.

NOCH EENS DE WARENAR.

Belangstelling in de Uitgaaf van de Warenar door Dr. Leendertz geeft
me de vrijheid om voor de volgende opmerkingen een plaatsje te vragen:

Vs. 707. So komter een Pot Aard'beyen uyt de Leytse schuyt,
Die heeftse daer al op voordeel laten koopen.
Zou op voordeel hier wel betekenen: in voorkoop of bij voorbaat? Betekent
dit vers niet: onder voorwendsel van zo op goedkoper manier aan de vrucht
te komen, dan wanneer ze in Amsterdam eerst wordt aangevoerd, weten die
rijke wijven haar snoeplust te bevredigen. Vrouwen kopen weinig bij voorbaat — denk maar aan de vrouw van Piet Hein — maar altijd en eeuwig
op het voordéligst. En zo als ze nil zijn, zal Hooft ze ook wel gekend hebben.
De plaats door Dr. Stoett aangehaald is 'n bewijs mischien dat „op voordel"
ook bij voorbaat heeft betekend, hoewel ik hierbij, — 't is immers de vader van
Gierighe Geeraerts vrouw — ook wel voordeel in onze betekenis kan verklaren.

Vs. 715. Bij den Snyer gheschreven op lest leden Maendach,
Noch bestaat de gewoonte — tenminste hier — dat smeden, schoenmakers
en wagenmakers op vaste tijden op betaling rekenen. Zo is hier voor de
smeden de eerste Donderdag na St. Maarten de betaaldag. Dan gaan de
boeren op „smidsvet." Ook de wagenmaker krijgt op die dag betaling. Die
niet komt ontvangt 'n rekening. Voor de schoenmaker is de twede Woensdag
in October de aangewezen dag. Kan nu met Maendagh in dit vers niet bedoeld zijn de dag waarop de kleermaker recht heeft, om de rekening te zenden?
Mogelik gold de een of andere Maandag van 't jaar voor betaalsdag en lest
leden krijgt daarmee tevens betekenis. De dialoog tussen Ryckert en Warenar
geeft immers niet d' indruk, dat de leveransiers moeite hebben hun geld
betààld te krijgen ?
Vs. 787. En spandemer vier paarden an van iender haer.
van ienderlei haar bestaat hier noch voor: van dezelfde kleur. Ik denk
hier óók aan een komies effekt, maar anders als Dr. L. Warenar praat met
de rijke Rijckert. Vier paarden van eender haar is 'n deftig herespan. En
zo'n deftig vierspan zou noch niet, zelfs niet in staat wezen de kladden van
hun kleren te trekken.
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Vs. 1440. Soo niet, soo raecktmen wel niet het ware goet nae de grout,
Lekker heeft net gezegd:

Klaer zijn haer saken, soo de Fortuyn heur dat jont.
soo niet van 1440 is dunkt -me: Zo de fortuin ons niet gunstig is, raakt
men wel met het ware goed, d. i. het eerlik verkregene naar de grond en
zou dat dan niet het geval wezen met het oneerlike?
Op pag. XXI van de Inleiding zegt Dr. L.:
„En dat moraliseerend tintje aan het slot is echt Nederlandseh, echt nationaal." Hebben we aan het slot van de Warenar wel te doen niet 'n moraliserend tintje? De toeschouwer heeft van Ritsert d'indruk gekregen dat hij
het geld niet in de grond begraven zal en ook van Klaertje weet hij wel dat
die er haar gebruik van zal nemen :

„Maer. zijn dochter heet Klaertje, die zelze wel klaren,"
Die beiden het geld te geven bevredigde het Amsterdamse koopmanspubliek
van die dagen, dat duizenden bijeenbracht om de weg naar Oostinje te vinden
en de Kompanie op te richten. Warnar heeft genoeg van de angsten en hij
kent zichzelf te goed dan dat-ie niet zou weten dat die opnieuw zouën terug
als -ie de pot hield. Dat bewijs van zelfkennis heeft het publiek stellig-kern
goedgedaan. En het geld kwam nu in handen van 'n paartje, dat het niet
zal verkwisten. maar er toch 'n deugdelik gebruik van maken zal. Geen
moraal dus. 'k Stel me zo vóór, dat er onder de toeschouwers waren — echte
kooplui — die zeiën: Goddank, nu komt het geld tot z'n bestemming. Die
hebben gelachen om Warenar, maar zich geërgerd dat zo'n kapietaal als 'n
waardeloze steen zolang begraven gelegen had, terwijl het in de negosie zo
goed te gebruiken was geweest! Het stuk is er immers helemaal op berekend
om het Amsterdamse schouwburgpubliek in z'n zwakste zwak te tasten ? !
Steenenkamer.

W. VAN DER HEIDE.

NASCHRIFT.

De Redactie zendt mij eene proef van het artikel van den heer Van der
Heide, en gaarne voeg ik daarbij mijn opmerkingen. Het is toch altijd
aangenaam te bemerken, dat hetgeen we schrijven belangstellende lezers vindt.
Ook is er in een afzonderlijk opstel, zoo noodig, gelegenheid tot eene breedere
uiteenzetting dan in eene uitgave mogelijk is, waar de veelheid der aanteekeningen tot de meeste beknoptheid dringt.
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Op voordeel in vs. 707 heeft verschillende verklaringen gevonden. Bilderdijk
zegt: „0p voordeel koopen, is vooruit koopen om de eerste te zijn die ze
heeft;" — De Vries: „Te weten vooruit, om door het opdisschen van aardbeijen zeer vroeg in den tijd, boven anderen uit te munten. De oorspronkelijke beteekenis van voordeel namelijk is: iets dat men boven anderen
vooruit heeft;" — Van Vloten: „om anderen voor te zijn;" — P. Leen
Wz.: „omdat zij daar goedkooper zijn dan te Amsterdam;" — Alber--dertz
dingk Thijm vertaalt het door bij voorbaat;" — Velderman: „om anderen
vóór te zijn .... De verklaring van den heer L.: „omdat zij enz." is geheel
in strijd met het karakter der geschilderde dame, die ver van zuinig is, het
zelfs niet wenscht te zijn;" — Verdam: „om anderen vóór te zijn (De Vries) ...
Om zuinigheid bekommert zich de hier door Hooft geschilderde dame zeker
al heel weinig;" — in mijne uitgave heb ik de verklaringen van mijnen
vader en van De Vries beide voldoende genoemd voor de woorden op voordeel op zichzelf en de eerste dan aangevuld door er op te wijzen, dat deze
dame op „koopjes" uit was, maar ze toch geen van beide hier kunnen aannemen, omdat daardoor al onverklaard bleef; wel echter heb ik ze laten
gelden als verklaring der bedoelingen van die dame; ik vermoedde daarom
,in voorkoop;" — Dr. Stoett verklaart weer „bij voorbaat" en de heer Van
der Heide neemt de door mij aangevulde verklaring mijns vaders over. Men
ziet, er is nog al verschil van gevoelen. Ik sta tot nog toe vrij wel alleen,
en maak dus gaarne van deze gelegenheid gebruik om mijne opvatting nader
toe te lichten.
Van al de gegeven verklaringen komt „bij voorbaat" mij de minst waar
voor. Wel ben ik het met Dr. Stoett eens, dat in Sp. Brab. 1662-schijnlke
op voordel die beteekenis heeft, maar dat bewijst nog niets voor deze plaats.
Bij voorbaat iets aanschaffen beteekent immers: iets aanschaffen en bewaren,
om het bij de hand te hebben, als men het noodig heeft," en dit kan men
wel doen met mosselschelpen, maar niet met eerie zoo licht bedervende vrucht
als aardbeien. Zouden we dus in den Warenar die beteekenis moeten aan
dan zou de redeneering van de rijke dame geweest zijn: „misschien-nem,
zal ik overmorgen bezoek krijgen en daarom zal ik maar vast aardbeien laten
komen, om voor alle gebeurlijkheden klaar te zijn." Maar waar verder
niets op eene te verwachten visite wijst, zou deze verklaring toch wel wat
gezocht zijn. In de breedere verklaring, die Dr. Stoett van deze plaats geeft
(bl. 190), vind ik trouwens het begrip „bij voorbaat" niet terug.
De verklaring om anderen voor te zijn," is blijkbaar eene vergissing.
Gaat men de verschillende verklaringen na, die ik hierboven afgeschreven
heb, dan ziet men, dat Van Vloten, Velderman en Verdam de verklaring
van De Vries hebben overgenomen en dat deze haar weer van Bilderdijk
heeft. Maar de aanteekening van Bild. bestaat uit twee deelen: de uitdrukking op voordeel koopen vertaalt hij door „vooruit koopen" en voegt er
ter aanwijzing van de bedoeling der dame bij „om de eerste te zijn die ze
heeft." Deze laatste woorden zijn dus bij hem niet synoniem met op voordeel.
De Vries nam B.'s verklaring over; ook hij verklaarde op voordeel door
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„vooruit," welk laatste woord hij daarom cursief liet drukken. Terwijl hij nu
ook de aanwijzing der bedoeling overnam, vergiste hij zich, door daarin
een deel van de verklaring der uitdrukking te zien. Daarom voegde hij
er nog een zin bij, die er nu los bij hangt en eigenlijk in strijd is met de
cursiveering van vooruit. In het laatste gedeelte van De Vries' aanteekening
toch behoort vooruit niet meer bij koopen, maar bij het hebben, dat op het
koopen volgt.
Hoe moeten we nu vooruit koopen verstaan? Er zijn twee opvattingen
mogelijk: 1 0 men koopt de reeds aanwezige, voor het gebruik geschikte
vruchten, om die te houden tot het oogenblik, dat men ze noodig zal hebben;
dat is dus bij voorbaat koopen; 2 0 men koopt nu reeds, met of zonder
geheele of gedeeltelijke vooruitbetaling, de nog niet aanwezige vruchten, niet
de bepaling, dat die geleverd moeten worden, zoodra ze voor gebruik geschikt
zijn; dit is in voorkoop koopen. Dat de eerste opvatting vrijwel onmogelijk
is, meen ik boven aangetoond te hebben. De tweede opvatting is zeer goed
mogelijk en dat houd ik ook nog voor de waarschijnlijkste beteekenis van
deze plaats. Ik sta dus ook niet zoo geheel alleen met mijne verklaring,
want eigenlijk is het niet eens de mijne, maar die van Bilderdijk.
„Om voordeel te hebben, omdat ze daar goedkooper zijn," is eene zeer
eenvoudige verklaring der woorden op voordeel, en volstrekt niet „in strijd
met het karakter der geschilderde dame," die immers ,,op koopjes uit was"
en „altijd en eeuwig op het voordeligst" kocht. Maar een bezwaar hiertegen
ligt in al, een bezwaar trouwens, dat ik thans niet meer zoo overwegend acht
als een paar jaar geleden. We moeten dan echter afzien van de beteekenis
„reeds" en hier iets aannemen, waarvoor ik nog geen enkel bewijs heb,
maar dat ons tegelijk door Bell e andere zeer lastige plaats heen zou helpen.
We zouden n.l. daer al als één woord moeten opvatten, en wel als aldaar,
de gewone versterking van daar, met andere volgorde der samenstellende deelen.
We zouden dan ook in vs. 936 erg hens al kunnen opvatten als al erghens,
versterking van ergens en niet noodig hebben aan te nemen, dat de schrijver
zich in een dialectvorm vergiste. Misschien worden er, nu op het mogelijke
bestaan van dezen vorm gewezen is, wel voorbeelden van gevonden. Zoo
niet, dan moet de verklaring „om voordeel te hebben" voorgoed opgegeven
worden, en kan dit alleen als eene der bedoelingen van de dame beschouwd
worden. Zoolang echter deze voorbeelden nog niet gevonden zijn, durf ik
ook deze verklaring niet aannemen, en blijf voorloopig op voordeel verklaren
als „in voorkoop."
Wat de heer v. d. H. ons naar aanleiding van vs. 715 mededeelt omtrent
betaaldagen, is zeker zeer belangrijk, maar zoolang nog niet is aangewezen,
dat de kleermakers daarvoor, en ook in Amsterdam, zulk een vasten dag
hadden, is zijn vermoeden te vaag, om daarop eene verklaring te gronden.
Dat we in de vier paerden van iender haer in vs. 787 eene toespeling te
zien hebben op „'n deftig herespan," lijkt me niet zeer waarschijnlijk, omdat
in dien tijd een dergelijk span in Amsterdam nog wel niet was.
Ook de verklaring van vs. 1440 kan ik tot mijn spijt niet aannemen. Soo
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de Forluyn heur dat ,jont beteekent niet „zoo de fortuin hun gunstig is;"
er staat een bepaald voorwerp bij: dat n.l. Datse al hun kyeren tot Coning hen
meug hen maken.

Het slot der opmerkingen van den heer v. d. H. zou ik gaarne met een
„Bovendien" op bl. XXI van mijne Inleiding inlasschen, zonder echter het
„moraliseerend tintje" te laten vervallen. Met opzet heb ik deze zwakke
uitdrukking gekozen voor de zeer oppervlakkige moraal, die er ligt in eene
bekeering, waarbij het hart niet betrokken is.
Mijn dank aan den heer Van der Heide voor zijne belangstelling: ik
hoop meer zulke opmerkzame lezers te vinden.
Amsterdam, April 1898. P. LEENDERTZ Jr.

ONDERWIJS- METHODE!

In dat krampachtig gebruik dier altijd te voorschijn gebrachte boekjes
schuilt de dood; ze kweeken schijnkennis aan, ze verstikken denkkracht en
werklust beide. En bij de leerlingen, èn bij den onderwijzer.
Maar, we kunnen ze toch niet missen, — een leiddraad is onontbeerlijk,
zoowel bij het eene als bij het andere vak.
En dan is eene zes- of achtklassige school, hoe zou de eenheid bewaard
kunnen blijven, de eene klasse aan de andere aansluiten? Het leerplan
— het is nu zoo gemakkelijk — vraagt: Den Hertog en Lohr tot blz.
zooveel, le stukje le afd. en tot blz. anders le st., 2de afd.; — en met
rekenen evenzoo. Wat zitten die boekjes niet prachtig in elkaar, de oefeningen
zijn zoo methodisch mogelijk gerangschikt en aan het einde van den cursus
is elk onderdeel naar proportie van belangrijkheid tot zijn recht gekomen.
Het gaat zoo van zelf! Juist, maar dat is tevens het euvel — het gaat te
veel van zelf, meen ik.
Ge wilt de deelwoorden behandelen, de leerlingen inwijden in de geheimen
van de d's en t's op het eind der zwakke vormen. Ge gebruikt Den H.
en L. en ge hebt na de „zwervende schaar ", die zich om kermistijd in het
„stadje komt melden", „den vallenden en den gevallen steen gehad. Maar
-- gij zijt 's morgens naar den schooltuin geweest en, gewoon aan het laten
noteeren, in welken min of meer uitgebreiden vorm ook, van wat gedaan is,
gezien werd, veranderd is, gemeten werd enz., is het in het volgende taaluur
aan de orde datgene schriftelijk weer te geven, waartoe het bezoek aan den
schooltuin aanleiding gaf. En met de leerlingen gaat ge — nu opzettelijk
in korte vormen — opschrijven: Wij hebben te tien uur de schriften weg
hebben ons in de gang opgesteld. Jan heeft hark en schop ge--geldn
haald, enz. enz." Ge laat opzettelijk de in dit stukje noodzakelijke d's en
t's onwillekeurig weg en al spoedig wordt er bemerking gemaakt. „Een
letter weggelaten ", roept er een. „Waar?" vraagt de onderwijzer. „Achter
weggeleg— moet nog een d !" is het antwoord. „Of een t," zegt de onder-
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wijzer, ,ik hoor een t, dunk me. Julie niet ?" enz. — Ik meen dat nu het
juiste oogenblik — het juiste, omdat de practijk zelf de vraag nu opwerpt
— dáár is, om den hun nog onbekenden regel mee te deelen of dien door
vergelijking te laten afleiden. Uit de praktijk, voor de practijk! Het leeren
kennen door den eisch, dien de toepassing stelt. — Maar wat verband bestaat
er tusschen de praktijk van het latere leven en de „onderschepte papieren van
de ontevredenen in de belegerde vesting aan de onbewaakte Oosterpoort?"
Ik heb niets tegen eene handleiding, die principes aangeeft en daarmee in
groote trekken den weg aanduidt. Integendeel. Het zou te bejammeren zijn,
als deze wegwijzers niet verschenen, omdat we dan niet in de gelegenheid
waren, te profiteeren van de kennis en kunde van een ander of onze wijze
van arbeiden aan die van een ander konden toetsen.
Zoo moet ook het leerplan eener school het plan der opleiding aangeven,
in meer of minder scherp getrokken grenzen, en is het noodzakelijk, dat in
elke klasse eene meer nauwkeuriger omschrijving van de onderdeelen der te
behandelen leerstof aanwezig is. En verder? Dan treedt de onderwijzer op,
die voor elke week, vervolgens voor eiken dag, den arbeid voor zijn leerlingen vaststelt. Zoo zal hij, dag aan dag, rekening kunnen houden met wat
de aan zijne zorgen toevertrouwde leerlingen behoeven — let wel, zijne leerlingen, niet de van Klein Bentink en De Vries of van Bottema! en met al
die bijzondere omstandigheden, die op het schoolleven, op de zinnen, op de
gemoederen, op het denken van die kinderen invloed uitoefenen.
Zie, daarvoor zou ik desnoods wat methode opofferen, zou ik, als het
moest, wat eenheid willen missen.
Ik zeg desnoods — maar die nood des is er niet aan verbonden, want
is mèt de keurigste methode in het boek, ook methodisch gewerkt in hoofd
en hart, volgens de natuur van het kind?
Wat eenheid willen missen! — maar die behoeft niet te worden prijsgegeven, als we mannen in de school hebben, die voor hunne taak berekend
zijn en toewijding bezitten. Doch men knippe de opleiding van het kind
dan ook niet in al te veel stukjes en passe daarom het opschuivings- systeem
toe, geheel of gedeeltelijk. Dan behoeft men niet iedere 12 of 9 maanden
een zeker aantal §§ achter den rug of wel doorgewerkt te hebben, maar kan
de onderwijzer volgens eigen inzicht binnen de begrenzing van het ook door
hem mee tot stand gekomen leerplan de noodige leerstof behandelen op zijne
wijze. Bovenal zij de onderwijzer, vooral de opvoeder een man, die weet,
wat hij wil, die zijn werk in zijne school verricht; niet een, die worstelen
moet, om zijn hoofd boven de methode te houden, en per slot van rekening
toch eindigt met daarin te verdrinken.
In gemoede, die boekjes bederven wat; — de zelfwerkzaamheid van den
onderwijzer wordt er door tegengegaan, ze ontnemen aan het onderwijs de
wezenlijke kern en ze maken het mogelijk, dat halve krachten toegelaten
worden tot den moeilijksten, meest verantwoordelijken arbeid!
KL. DE VRIES in Tijdschr. voor Huisvlijt en Handenarbeid.

KLEINE MEE-DELINGEN OVER BOEKWERKEN.

Die Bedeutung der deutschen Philologie für das Leben der Gegenwart.

Festrede gehalten in der öffentlichen Sitzung der k. b. Akademie
der Wissenschaften zu München am
15. November 1897 von Hermann
Paul. München 1897. Verlag der
k. b. Akademie. —
Een zeer lezenswaardige redevoering,
al zou men 't ook niet in alle biezonderheden met Paul eens zijn.
Wat er in staat, geldt prinsiepiëel
voor elke moderne philologie.

Wetenschap, die geen voeling heeft
met het moderne leven, die niet ten
nutte is voor de school des levens, is
tot onvruchtbaarheid gedoemd. Dierekt
of indierekt moet wetenschap op het
leven, in de eerste plaats op het nasjonale leven, inwerken.
Dit nu doet de moderne philologie en
kan 't noch veel meer doen. Maar dan
moet zowel taalstudie als de studie van
de letterkunde steeds op het tegenwoordige het oog gericht houden, aan het
tegenwoordige aanknopen.')
En op het gehele philologiese gebied
is volstrekt onmisbaar de psychologie.

') Ik verwijs hierbij naar een opstel op blz. 54/67 van de 'Neue Jahrbücher'
(für das klassische Altertum, Geschichte und deutsche Litteratur und für Pädagogik; hrg. v. Johannes Ilberg und Richard Richter; — de voortzetting van
Fleckeisens `Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik' --) Ii, 1. Heft (1898),
waarin Hermann Wunderlich over `Die deutsche Philologie und das deutsche
Volkstum' handelt, en dat, al is stof en behandeling ook heel verschillend van de
redevoering van Paul, toch in de uitkomsten hiermee veel overeenkomst heeft, en
in strekking er groteliks mee parallel loopt.
Een paar citaten uit Wunderlichs opstel mogen hier een plaatsje vinden:
'Die Berührungspunkte [zwischen J. Grimm und F. L. Jahn] liegen vor allem
in der Abwehr gegen die Engherzigkeit einer absterbenden Sprachtyrannei, wie
sie durch Adelung ausgeübt worden, sie liegen aber auch noch tiefer, in der gemeinsamen Auffassung, dass die Sprache nicht ein wissenschaftliches Präparat, sondern eine Lebensäusserung sei, die nur mit dem Leben selbst im Zusammenhang
erfasst werden könne.' --'Es ist nicht so einfach, wie man früher wohl angenommen
hat, auf der Grundlage der althochdeutschen und mittelhochdeutschen Sprach
sich auch gleich die neuhochdeutsche Sprachstufe zu erschliessen.' —-kentis,
'An eine Verbindung der mittelalterlichen Dichtung mit der mittelalterlichen Ge
denken nur bevorzugte Vertreter des [germanistischen] Faches, und die-schite
intimere Kenntnis altdeutscher Poesie findet man an vielen Hochschulen bei dem
mittelalterlichen Historiker oder bei dem Vertreter der deutschen Rechtsge-
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Studie van vreemde, vooral van moderne talen, kan en zal, goed opgevat,

de zielsinhoud verrijken en tegelijk het
inzicht in 't wezen van taal, door voortdurende vergelijking met de eigen taal,
verscherpen. Voor dit laatste doel is
vergelijking van eigen dialekt met de
gemeenlandstaal noch veel beter, omdat
beide, zonder 't geheugen te plagen, ten
allen tijde ten dienst staan en veel meer
zielseigendom zijn als een vreemde taal
gewoonlik, en zeker op school, is.
Histories-psychologiese philologie (taalen letterkunde) zal de juiste kijk geven
op taal in 't algemeen en op de algemene landstaal in 't biezonder. Ook zal
philologie, zo opgevat. 't volksaardige,
dat, wat het eigen volk kenmerkt, beter
doen begrijpen.
Daardoor zal men zich wel wachten,

schoolmeesterachtige en aan den vreemde
ontleende voorschriften voor de moedertaal, voor kunst en stijl te geven.
Daardoor ook zal men eerst werkelik
humanisties op zijn eigen volk kunnen
inwerken en daarbij niet alleen rekening
houden met de bezittende klasse, maar
veeleer op betere wijze als meestal noch
gebeurt, aan de vorming en verheffing
van het volk meewerken: de sosiale zijde
van de inheemse philologie.
Genoeg. De lezing van Pauls rede
aan ieder philoloog, en vooral-voerings
ook aan studenten in 't vak, ten zeerste
aan te bevelen. Maar het moet een
nauwgezette, zo nodig herhaalde lezing
zijn; anders heeft men kans zich te
verlezen. —

J. G. T.

schichte.' — `Es ist geradezu ein Jammer, in welcher Weise an vielen Hochschulen unsere altdeutsche Dichtung misshandelt wird, welchen Zwecken der
Heliand, das Nibelungenlied oft dienen muss, wie wenig nationaler Gehalt
solchem akademischen Vortrage entströmt.' — Dikwels zijn de germanisten, de
jongeren niet 't minst, niets dan linguisten en bibliographers.......
Arm Duitsland? — Voor Nederland heeft Wunderlich niet geschreven. Gelukkig niet. —
LITTERATUUR- GESCHIEDENIS.

Twaalf jaren zijn sinds voorbijgegaan, sedert het in de geschiedboeken
onzer letterkundige beschaving gedenkwaardige oogenblik, dat de stervende
hoofdman van het toen reeds gesloten, maar langdurige tijdvak van Bilderdijk's
artistieke overheersching, waar Huet half- willens en half- maar -wetens soms
zelf tegen gekamd had, met de plotselinge inspanning van een laatst begrijpen, heenwees naar de nieuwe, de komende kunst. En nu?
Twaalf jaren. Die twaalf jaren brachten vele teleurstellingen, tal van
geheel of ook maar voorloopig vernielde verwachtingen; velen, wier namen
voor twaalf of tien jaren klonken als klokken in onze luisterende ooren, zijn
door verkeerd begrijpen van zichzelf, door zelfverwaarloozing van hun beste,
hun allerschoonste, hun diepste ik, teruggevallen van hunne toenmaals zoo
krachtig- voornaam bereikte hoogte en slepen in middelmatig of geheel ver
werk hun bestaan nog slechts voort. Maar het oudere geslacht als-kerd
geheel bleef leven.
Doch al vielen ook sommige anderen = ik noemde ze al eens vroeger —
door eigen schuld terug in het duister, de tijden gaan voort, en een nieuw
geslacht volgt staêg op het oude, en maakt weer het innigst wat het heeft,
tot kunst. Verscheidene boeken der jongere generatie, en ook der oudere,
zijn reeds geschreven en wijzen op een nieuwe, misschien nog zuiverder,
opbloeiing van Hollands zoo lang verschrompelde ziel.
W. KLOOS, Nieuwe Gids, Mei.
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AUG. P. VAN GROENINGEN EN DE EPIEK. ')
DOOR

J. DE MEESTER.

Hoewel licht verklaarbaar, is het opmerkelijk, dat onze literaire en artistieke
kritiek wel vaak zonder vorm van proces veroordeeld wordt als een uiting
van vidust, maar zelden slechts wat hooren moet over de hebbelijkheid veler
critici, om in hun beschouwing elementen te voegen die beslist er niet in
hooren. De Hollandsche literaire kritiek is toch waarlijk zoo vitlustig niet,
maar wel is zij om een andere reden dikwijls, dikwijls onrechtvaardig.
Neem — van couranten zal ik niet spreken, de Nederlandsche tijdschriften,
de zoogenaamd literaire. Op een groot aantal bladzijden proza en poëzie,
waarvoor maar al te vaak een strenger kritiek wenschelijk geweest ware, doen
zij in enkele bladzijden kleineren druk de kritiek over heel een reeks pasverschenen boeken volgen, en heusch, beulswerk is dat zelden. Alleen — o
wee! indien de boekschrijver over het een of ander punt van levensbeschouwing of wat ook, in mééning verschilde van den criticus! Onbarmhartig, als
schouderophalend, geeft deze in twee, drie regels hem te kennen dat hij
dwaalt. Of — de criticus schrijft een wezenlijk opstel, behandelend vluchtig
het werk in quaestie, maar o zoo secuur de quaestie in quaestie. En dat
heet dan een literaire kritiek.
Type er van is, nu al achttien jaar geleden, een heftig stuk in de Gids
geweest van den heer Charles Boissevain over Emants' Lilith. Indien het
rechtvaardig is de juger les écrits d'après leurs dates, dan is Lilith een werk
van buitengewone beteekenis geweest. Op het geslacht dat omstreeks '40
krachtig werkte en dat omstreeks '60 leelijk begon te verouderen, was geen
nieuwe generatie van kracht gevolgd. Het was een tijd van malaise in de
letteren. Een eenigszins leesbare novelle was een gebeurtenis. Met de poëzie

') Lezing, gehouden in de Afdn. Rotterdam en Den Haag van den Bond van
Ned. Onderwijzers, den 5en Maart en 2en April 1898.
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scheen het heelendal gedaan. Twee gedichten slechts van belang, Nanno
van Vosmaer en Lilith. In stee nu dat de Gids, met het publiek ook zelf
overtuigd van zijn literair gezag, Lilith begroette als een verblijdenis voor
de letteren, of althans het gewicht der verschijning erkende, met literaire
aandacht het werk beschouwde, trok de heer Boissevain volkomen onliterair
tegen Lilith te velde, Emants aan de kaak stellend als schenner der
majesteit Gods! Het verwijt was te weerzinwekkender, waar de beschuldiger
bekend stond en ook in het artikel zich kennen deed als niet te behooren
tot eenige orthodoxie, tot hen voor wie de Bijbel is het onaantastbare boek
der heiligheid. Te weerzinwekkender: onjuist, valsch, zou de kritiek altijd
geweest zijn.
Want bij de beoordeeling van een gedicht is het toch niet de vraag, of
de dichter over zekere dingen denkt zooals de criticus, maar of zijn gedicht
als gedicht beantwoordt aan den eisch.
Dit is een waarheid als een koe, en toch zijn er tal van tijdschriften welker
redacties, tal van critici die men er telkens en telkens weer dringend aan
moest herinneren.
Huet is de man geweest die voor een zuiverder literaire kritiek den weg
heeft gebaand. Ernstig en met moed er naar gestreefd heeft de Nieuwe Gids,
al had ook dit tijdschrift zijn sympathieën en antipathieën. Herhaaldelijk
bijvoorbeeld heeft Kloos, sprekende voor de redactie, verklaard: wij zijn geen
naturalisten, maar toch, schreef hij, prijzen wij Van Deyssel en plaatsen
zijn artikelen, — waarom? „om de zeer eenvoudige reden, dat Van Deyssel's
werk groot werk is, van het beste in het land." Deze korte uiteenzetting
van het eenige zuivere literaire-standpunt had meer belang dan bundels
kroniek of kritiek uit De Gids of uit Nederland.
Zou werkelijk deze kritiek, de eenige zuivere, echt literaire, haar besten
tijd alweer gehad hebben? De „mannen van '80" naar men hen noemt,
hebben den middelbaren leeftijd bereikt, allen omstreeks '60 geboren; bij de
besten is de vruchtbaarheid veel krachtiger geweest in hun jeugd dan thans.
Er kwamen nieuweren, weer-jongeren, en al schijnen die állen van minderen
rang, zij maken waarlijk niet minder rumoer. Onder anderen spreken zij
weer van ethiek in de kunst. De Jonge Gids van den heer Heyermans is
socialistisch. Zijn enthousiasme voor het socialisme zij onverwacht, zijn kritische blik schijnt er reeds door beneveld. Ik gebruik hier het voornaamwoord
enkelvoud, omdat, bij de vele pseudoniemen, al wat de Jonge Gids elke
maand brengt, mij telkens schijnt een schitterend blijk, enkel van des redacteurs eigen productiviteit. Overigens heb ik speciaal nu het oog op wat met
de onderteekening: E. W. Thijssen te Rotterdam in 't Februarinummer
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gezegd is over talent in het algemeen, over Couperus, Nana van Zola, en in
enkele regels over Emants en Frans Coenen. De zich noemende Thijssen,
socialist, deed, misdeed m. i. precies als vroeger Dominee Zus of Dominee
Zoo, toen Huet had geschreven Lidewijde, toen Emants kwam met zijn pessimism , en toen, na '80, heel een jonge bént de heeren dominees zóó had
doen schrikken, dat ze er lang over praatten op hun jaarvergadering, en één
met gulden naïveteit slechts een enkel middel wist tegen al dat noodlot:
de broeders moesten hun best doen om in hfin kring óók schrijvers te kwee ken, paddestoelen! dacht Dominee blijkbaar, maar eetbare nu, een tegengifje
tegen het gif der Van Deyssels en Couperussen! Nooit is in een vergadering
van wetenschappelijk gevormde mannen op naiver manier volslagen gemis
van inzicht in de waarde van literaire p r o d u c t i e aan den dag gelegd,
was het niet Van Loenen Martinet, het is waar zonder de
dan toen
zaak commissariaal te maken, in die vergadering van moderne theologen op
dat denkbeeld van literatuur -kweekerijen kwam.
Helaas, wanneer men van de jongste generatie dingen hoort als daar nu
in de Jonge Gids, dan is het ons ouderen, als had Huet voor niets die
tartende inleiding tot zijn geruchtmakenden roman geschreven, als had het
taaie doorzettingsvermogen van Emants niet die steeds in waarde stijgende
reeks van prozawerken gebaard, waaraan gelukkig nog geenszins een einde
gekomen schijnt, als had de Nieuwe Gids zonder duurzaam heil getracht
eclecticisme en zuivere letterkundige waardeering te laten beslissen bij het
schiften der kopij en het schrijven der kritieken.
Geenszins wordt hiermee wisseling, strijd van gedachten gebannen! Integendeel, zoo wij de literatuur bij zuivere kritiek gebaat, alleen met deze haar
duurzamen ' blóei mogelijk gemaakt zien, de gróei der gedáchte behoeft de
vrijheid immers evenzeer. Het ware den heer Boissevain geenszins verboden
geweest, tegenover Emants' opvattingen van, en fantazieën over de paradijs
zijne eigene te stellen, mits hij maar niet gedaan hadde als kon de-sprok
min of meer verontwaardigde vooropstelling van zekere angstvallige conventiën een bewijs zijn dat Emants geen mooi gedicht had gemaakt. „Alleen
de boom des levens groeit, heeft Huet gezegd: van de theorieën is de eene
zoo grauw als de andere."
Moèilijk kan het wèl worden — dit is, ook dezen allerlaatsten tijd, gebleken bij Dr. Herman Gorter. Noemt men van de beweging van '80" de
allerbeste namen, dan wordt ook Gorter's naam genoemd. Sinds lang wist
ieder die de letterkunde volgt, dat de dichter van Mei veranderd was, veranderde. Na Mei, scheen het te blijven bij den eenen bundel Verzen. De
dichter was een wijsgeer geworden, vertaalde Spinoza! Tot, even vóór Sint....
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Nicolaas, een derde bundel gedichten kwam, voor een gedeelte herdruk der
Verzen, en vóór dezen bundel een bladzij proza.
„De Nederlandsche poëzie van na '80, welke kiemen voor eene hoogere
zij ook in zich moge dragen, was burgerlijke poëzie. Zij was, als alle burgerlijke poëzie, voor een deel valsch ...." Aldus Dr. Gorter vóór zijn

School der Poëzie. Men verhaalt van een vorst die, gaarne de vleitaal zijner
hovelingen hoorend, van zijne ondeugden placht te spreken, totdat een hoveling
buigend zeide: Zóó te spreken van den Koning, is, Sire, niemand vergund,
eerbiedig bidden wij den Koning, aan den Koning te beletten aan's Konings
onvolprezen deugd te kort te doen. De nobele idealist Gorter spreekt waarlijk niet van zijn „zwakheid om gevleid te worden niet tegenspraak. Maar
wel staan wij, de bewonderaars van zijn werk, tegenover hem als die hovelingen tegenover den vorst, en zeggen hem, maar met oprechtheid, dat hij
grievend zich te kort doet. Zich en zijn tijdgenooten. Doch .... hebben
we hem wel goed verstaan? In de Nieuwe Tijd, het tijdschrift van Van
der Goes, waar hij sinds Januari mede -redacteur van is, heeft hij zich nader
verklaard, de beste verzen van Kloos gesteld naast en tusschen die van
Milton, Vondel en Shelley, Verwey's heldere visioenen, klare, weldoordachte,
kerngezonde aandoening geprezen, en, met alleráángenaamste oprechtheid,
aan eigen vroegeren rijkdom van bloeiende gevoelens herinnerd. Aan het
opstel, waar men deze uitspraken in vinden kan, is de pertinente titel „kritiek
op de literaire beweging van 1880" gegeven. Kloos heeft trouwens de
voorrede van de School der Poëzie reeds als een bepaald kritisch opstel
beschouwd, en er Gorter met een weinigzeggend maar hooghartig stukje in
de Nieuwe Gids voor gestraft. Nu, in het Tweemaandelijksch van Maart,
staat Albert Verwey hem te woord. Dat Gorter veel te veel heeft gezegd,
lijdt geen twijfel, en zal, mocht ge het eens zijn geweest met de opmerkingen
in het begin dezer lezing, ook u hoop ik duidelijk zijn. De adjectieven
burgerlijk, democratisch enz., kunnen, vóór een substantief dat literatuur
noemt gebruikt, een karakterizeerende, ze kunnen daar nooit een „kritische"
beteekenis hebben. Gemakkelijk zien we dit in, wanneer we het opstel, met
den naam Thijssen ouderteekend, in Heyermans' Jonge Gids lezen. Het is
een maand jonger dan Gorter's opstel, en, zooals wel meer door jongeren
wordt gedaan, de heer Thijssen legt op Gorter's beweringen nog het noodige
op, zóó veel socialistische overdrijving, dat ze er alle topzwaar door geworden
zijn en nu de eene na de andere kantelen. Wat de heer Thijssen over Kloos
schrijft, zijn niet veel meer dan scheldwoorden, wat hij zegt over Zola's
roman Nana, die gemeen zou zijn omdat Zola niet genoeg medelijden met
zijn hoofdpersoon zou hebben gehad, is gewilde of sentimenteele ondoordacht",
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heid; maar het gemakkelijkst zien wo het gevaar van zulke kritiek in wat
gezegd wordt over Een Zwakke, den roman van Frans Coenen. Terecht ziet
ook Thijssen in Coenen's boek een uiting van levenshaat, levensweerzin. En
toch verwijt hij den schrijver gebrek aan medelijden. Hij heeft dus niet begrepen dat het leed - verzachtende medelijden, was het in Een Zwakke gebracht, den indruk van dit boek, dat starre hopeloosheid wil doen gevoelen,
verzwakken zou. 't Is áltijd weer hetzelfde liedje: Boissevain verwijt den
dichter van Lilith dat deze zich het paradijsverhaal anders heeft gedacht dan
men het volgens Boissevain doen moet, deze jongere van de Jonge Gids behandelt Coenen en Zola op gelijke manier. Of nu de overtuiging dat daar
een nieuwe samenleving aan het kiemen is, in welker opbloei een fij ngevoeligheid als Coenen toont, wel zal móeten afgeleerd, en in een herontwaakten
lust tot daden ook makkelijk kán afgeleerd, ons al dan niet sympathieker
en naar onze meening van meer belang zij dan Boissevain's gehechtheid aan
zijn moeders kinderbijbel, doet niets ter zake; principieel deed Thijssen even
verkeerd als de Boissevain's en de Nievelt's en al die bemoeiallige moderne
dominees altoos, en jaren lang ook de oude-Gids-redacteurs gedaan hebben.
Bij Gorter daarentegen zou ik willen onderscheiden. Ik begin met te
erkénnen dat ook hij dingen zegt, die in de zuiver literaire kritiek niet te
verantwoorden zijn. Maar de voortreffelijkheid der poëzie van '80 wordt toch
eigenlijk niet door hem miskend. Oneens kan men alleen met hem zijn over
de oorzaak, waardoor de middelbare leeftijd van Kloos, Verwey, en van hemzelven niet geven wat hun jeugd heeft gegeven. Waren Kloos en Verwey
socialisten geweest, men zou nu heel wat anders van hen zien, volgens
Gorter. Maar — zou ik hierop willen vragen — hijzelf dan, die nu wel
socialist is, heeft hij ons reeds nieuwe verzen gegeven, zoo niet mooier,
éven mooi als de Mei en die bundel prachtige Verzen die máár zijn uit zijn
burgerlijken tijd?
Gorter, het verleden veróórdeelend, doet eigenlijk niets anders dan een
nieuwe toekomst beloven. Hij doet mij denken aan een schilder, die,
vroeger geestdriftig bewonderaar der Marissen, toen hij zag dat in die kunst
het opperste en uiterste gegeven was, ter voldoening van den scheppingsdrang
in hem, wel nieuwe paden zoeken móest, en zoo er toe kwam de Marissen,
die hij hartstochtelijk had liefgehad, te beschuldigen van groezeligheid, omdat
hijzelf nu lichter en met pure kleur ging werken.
Gorter ziet licht en pure kleuren in de woordkunst die het socialisme
belijdt. Al zou deze evolutie van Gorter voor de literatuur eerst zéér belangrijk zijn indien zij bleek uit gedichten van de schoonheid van Mei, en niet
uit stukjes grauwe theorie, van beteekenis blijft ze natuurlijk toch. Literair
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haar beschouwend, zien we er den wil in, om op de vroegere schoonheden,
nieuwe schoonheden die anders zijn, te doen volgen, om — karakteriseerend
nu, niet meer kritiseerend: niet te blijven in dat uiterste subjectivisme, dat
juist de grootheid en de kracht der kunst van '80 is geweest.
Aan het Boek van Kind en God deed Kloos in '88 een „opdracht aan
Willens Witsen" voorafgaan:
Ik wijd aan U dees verzen, zwaar geslagen,
Van Passie, en Verdoemenis, en Trots,
In doodsbleek marmer of dooraderd rots,
Al naar mijn kunstnaars -wil en - welbehagen.
Zij zijn doorleefd: 'k heb daarin neergedragen,
Rijkhandig, al wat, in den loop des Lots,
Aan menschenliefde of hooge Liefde Gods,
Dit cloodarm Wezen heeft te voelen wagen.
Ik, die mijn Leven uit te zeggen zoek,
Heb al mijn lieve voelen, zoeken, tasten
En weten in dit somber boek gevat.
Ik, die mijn Leven uit te zeggen zoek, — met dezen regel heeft de aanvoerder der dichters van '80 bijna al het beste van de nieuwe letterkunde
gekenschetst.
Niet alleen het beste van de poëzie. Couperus en Emants, zonder ruggespraak, hebben pas in een roman en in een novelle (welke trouwens geenszins bovenaan op de kritische lijsten hunner werken komen te staan) zich
als schrijvers „uit te zeggen gezocht ", de een vooraf, de ander achteraf met
angst insisteerend, dat voor het derde in de vergelijkingen tusschen henzelven en hunne helden een ruime plaats mocht worden bewaard. Maar
Emants had, voordat hij Op Zee schreef, zijn diepste Ik veel beter doen
spreken uit de troebele klaarten der Nagelaten Bekentenis. En Couperus
had èn in Eline Vere, èn in Extaze, èn zelfs in het zooveel mindere Noodlot,
klare beelden gegeven van wat zijn droonmatuur in niet te verhinderen,
acute wisselingen als even zoovele wezenlijke zijnsperioden: metamorfosen,
had doorleefd. Als typen van zeer superieure romans die zoo „zich-zelf -uit-

zeggend" mogelijk zijn, kunnen nog dadelijk Frans Coenen's Zwakke en het
te weinig opgemerkte Drogon van Arthur van Schendel worden genoemd.
Liever dan, met de zekerheid van gemakkelijk te vinden, vèrder te zoeken,
lees ik u een paar zinnen voor uit het artikel: Het dag het uyt den oosten,

Aug. P. van Groeningen en de Epiek.

311

door Frans Netscher in de Nieuwe Gids van Augustus '86 geplaatst. In
het jaar 1880 kon eene nieuwe kunstrichting der poëzie in den Burgerlijken
Stand der Hollandsche kunst worden ingeschreven. Deze nieuw- geborene
zal in de geschiedboeken onzer poëzie voortaan als de Stemmings- poëzie bekend staan; haar moeder was eene nieuwe roeping- der-kunst, en haar vader
een geslacht van jeugdige dichters. De roeping der poëzie van het vorige
geslacht was die eener motievenkunst; zij had een onderwerp noodig: een
huwelijk, een geboorte, een historisch feit, of een gevoel: de liefde, de deugd,
de dapperheid enz. om tot dichten gestemd te worden. Het onderwerp beheerschte den dichter; de dichter maakte zich tot zijn lijfeigene; hij putte
zijne bezieling uit zijn onderwerp. Nu echter niets van dit alles. Eene gedachte of een gevoel wekt bij den dichter eene sensatie op, en deze sensatie
alleen, of in samenwerking met meerdere, brengt hem in eene stemming. De
stemmingen stijgen in hem op als nevels; zij zijn vrij van een materieel
onderwerp, en vormen de onstoffelijke openbaringen van zijn temperament.
Het is de subjectiviteit in de kunst tot haar toppunt gevoerd; het is het
Hooglied van het individualisme in de poëzie."
Uitnemend kenschetste de heer Netscher hier reeds in '86 de poëzie, welke
sinds dien ons allen lief worden zou. — Maar voor het proza gingen
zijne voorspellingen een anderen kant uit. De aangehaalde zinnen zijn uit
de inleiding tot een artikel, welks eigenlijke inhoud een verdediging van het
naturali sme tegenover moderne theologen was. „In de gegeven omstandigheden (was) het Naturalisme een levenskwestie voor den Nederlandschen
roman. Deze kunstrichting verkondigt op dit oogenblik de romanformule,
die het best in overeenstemming met de tijdsverschijnselen gebracht is. Deze
verschijnselen gaan op maatschappelijk en wetenschappelijk gebied een kalmen
maar vasten gang"
Men ziet, dat de uitkomst den heer Netscher hier slechts voor een deel
...

.

heeft gelijk gegeven.
Zelfs voor de kritiek verwachtte hij: „Gelijk de Hollandsche roman zal
de vaderlandsche kritiek in de naaste toekomst haar heil bij de exacte wetenschappen moeten zoeken. De subjectieve, lyrische kritiek wandelt reeds op
zoolang de kritiek zich geen vasten grond onder
haar laatste beenen;
de voeten gaat nemen, zal zij een luchtig en vluchtig verschijnsel blijven,
dat uiteen kan spatten als een zeepbel. Dien vasten bodem moet zij in de
....

exacte wetenschappen gaan zoeken"
Behoef ik te herinneren aan Van Deyssel's, juist de studie over Netscher
openende: „Onder anderen hierom is beweren beter dan bewijzen, omdat
het warme, boetseerende, schilderende en zingende beweren fraaiere tinten,
...

.
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vormen en klanken in den stijl geeft, dan het koude, slaande, hakkende en
snijdende bewijzen "? Deze zin — ook van '86 — is de inleiding tot heel
Van Deyssel's subjectieve, bij uitnemendheid lyrische kritiek.
Een karakterschets gevend van Hélène Swarth, heeft de heer W. G. Van
Nouhuys een woord van Stevenson op haar toegepast: „Toen ik nog heel
jong was, wist ik niet of de wereld om mij heen, dan wel mijn eigen ziel
het belangrijkste was en het meest de moeite waard om dieper in door te
dringen. Nu weet ik dat het mijn eigen ziel is." — Hélène Swarth — zoo
schreef de heer Van Nouhuys — heeft dit altijd geweten. — De heer
Kloos zou antwoorden, dat zij daar lyrisch-dichteres voor is. —
Maar, nog eens, niet alleen de poëeten toonen hun ziel een belangrijker
wereld te vinden dan de groote wereld om hen.
Gevoeld is dat, en gevoeld als niet goed, door Aug. P. Van Groeningen.
Was Van Groeningen blijven leven, had het Lot niet zoo schrikkelijk gedwarsboomd — hij zou, dunkt me, de Epirus geworden zijn, dien ik hier
bedektelijk te kennen geef dat wij missen. Nog eens moet ik u verzoeken
mij niet verkeerd te begrijpen. Ik ben blij het nog eens te kunnen zeggen,
dat de beweging van '80 een réveil, een renaissance, of welk ander bastertwoord men gebruiken wil, in onze lagelandsche letteren geweest is. Ontzaglijk veel is ons gegeven, in de spanne van enkele jaren, door mannen die
kwámen — en overwonnen. Zelfs dien oudere, Emants, is de „nieuwe beweging" voordeelig geweest: de Bekentenis, kleinere dingen in het Tweemaandelijksch, ze gaan véél verder dan vroeger werk, dan Jong Holland b.v.:
ze zijn beter, voornámelijk doordien de auteur meer dürft. — O. m. hebben
de Nieuwe Gidsers moed gebracht in onze letteren. En die moed, grooter,
verstandiger althans, dan de overmoed van den baanbreker Multatuli, staat
met het sterke individualisme in onmiddellijk verband. Men kan al de
voordeelen hiervan beseffen, en nochtans begrijpen dat met een in alles
doorgevoerd subjectivisme ook in de kunst veel veronachtzaamd en verwaarloosd blijft. De dichter Gorter is overtuigd dat de dichtkunst van '80 niet
langer dan enkele jaren heeft kunnen bloeien, omdat zij gebrek kreeg aan
stof. En die eenzame jonge Rotterdammer, die, hoe kort de Dood hem ook
met rust heeft gelaten, en hoe wreed de uiterlijke omstandigheden gedaan
mogen hebben wat ze konden om zijn talent zelfs niet tot eersten wasdom
te doen geraken, kans gezien heeft twee boeken proza ons te legateeren,
welke dezelfde waardeerende aandacht verdienen als wat de talentvolle Amsterdammers hebben gegeven, hij heeft reeds, nu juist acht jaar geleden, ge
dat al die subjectiviteit egoïsme was.
-klagd,
Zal wat hij wenschte nu in vervulling komen ? Zal van wat er overdrevens
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in Gorter's beweren, onbillijk's in die Bedenkingen van De Jonge Gids was,
dit het heerlijk gevolg zijn, dat op de prachtige Lyriek van '80, een Epiek
volgt die haar nabij komt?
Wie zal in de toekomst lezen?
Maar o, wanneer Gorter, in volle oprechtheid zijn ziel met haar vruchteloos
werkverlangen voor ons blootleggend, zich schetst, vereenzaamd, leeg, in het
leven-buiten, „onder de sterren tusschen de boomen of aan het strand
der wijde zee," waarheen hij is gevlucht, „omdat hij het in de kapitalistische
maatschappij niet goed kon uithouden," en waar hij nu staat, „ontgoocheld,
zijn kunst gestorven aan gebrek aan stof," daar is het wél van aangrijpenden
weemoed terug te denken aan hem, die, ware niet hij zélf gestorven, zeker
zijn kunst had in leven gehouden, omdat het hèm niet ontbrak aan stof!
Van Deyssel, de Indische romans van Maurits — P. A. Daum — behandelende, spreekt van „de mode der kollektieve roman-komposities", noemend
als Maurits' voorbeelden een aantal Fransche serie-werken en Van Groeningen s „Van alle tijden" als eenige Hollandsche. In de geschiedenis van
den modernen roman zijn de collectieve roman- composities ongetwijfeld meer
dan een mode. Behoef ik gevaar te loopen al te lang heen te draaien om
ons onderwerp, door niet meer dan een enkel woord u te herinneren aan de
reuzentaak van den schepper der Comédie humaine? Is het, aan den anderen
kant, noodig, dat ik een indruk op u maak, als was Van Deyssel's glorie
mij minder lief dan zij is, wanneer ik u er op wijs, hoe men alleen uit den
lichten toon van geringschatting dier woorden „mode der kollektieve romankomposities" besluiten kan tot een karakteristiek van wat aan Van Deyssel
heeft ontbroken, om te worden de naturali. tische romancier van Holland,
de moderne epicus, gevende aan zijn land die literatuur „voor allerlei stille
kamers in nauwe straten ", in de allerliefste jonge jaren van enthousiasten
overmoed der Nieuwe -Gidsers door hém belóófd?
Ik heb hier verleden jaar op gewezen, toen ik, bij een portret van Haverman,
een korte karakterschets van Van Deyssel schreef voor het tijdschrift Woord
en Beeld.
„Aan een van zijn belangrijkste kritische opstellen, dat over de Goncourt's —
zeide ik daar — geeft Van Deyssel, uit den roman Manette Salomon dit
motto: Le moderne, il n'y a que cela. Maar wát van „het moderne" vindt
hij bij de Goncourts? Zij leeren ons hoe men schrijven moet, wat styleeren,
wat zuiver schrijven is. Maar voor de compositie, voor de conceptie, voor
de groote, dé kunst, moeten onze schrijvers in de leer gaan bij Zola.
Ver boven Manette Salomon, een roman dien Van Deyssel meent te
zien verouderen, stelt hij 1' Oeuvre, „dat veel langer leven zal om het
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nog niet omschreven diep „menschelijke" waarvan het bloedt en vuurt ".
„Telkens als ik die studie over de Goncourt's lees: die enorm fijne kritiek
van wat Van Deyssel meer te bewonderen dan lief te hebben dacht, komt
het me voor, dat veel daarin van toepassing zou zijn op hem zelven. Hij
zegt van geen paradoxen te houden: ik vraag u! De Goncourt schreef
eigenlijk gezegd alleen voor artiesten" ... Hebben ook artiesten hem, Van
Deyssel, niet het best begrepen? En nog zooveel meer. Maar de groote
overeenkomst zit 'm in het „heftig aristokratisme", waarom hij De Goncourt
zoo bewondert. Er is, ik weet het wel, meer dan één derde bij deze vergelijking! Maar in aansluiting aan wat ik straks zei over het debuut dat hem
niet bracht in de praktijk van het leven — waar b. v. Van Groeningen hoe
langer hoe dieper in zou gegaan zijn, als hij was blijven leven —, wilde
ik uwe aandacht er op vestigen, hoe zijn opbruischende werklust, de lust tot
doen van zijn jeugd, hem schénen te roepen tot het meeleven, als kunstenaar,
als romancier, van het dadelijke, werkelijke leven —, en hoe hij wel twee
romans met groote eigenschappen heeft geschreven, maar toch het best en
sterkst leeft in het, laat ik maar zeggen, abstracter werk van zijn Verzamelde
Opstellen. „Straatwerk ", als van Zola, zou men van hem verwacht hebben;
en hoe weinig hij ook had van een kamergeleerde, hij gaf: „Kamerwerk ",
als de Goncourt's.
„Groote proza-composities hebben we aan heel den Nieuwen Gids niet te
danken. De beteekenis van het proza der Nieuwe -Gidsers ligt hierin, dat
met dat proza aan de Hollandsche schrijvers is geleerd, hoe men schrijven
moet en hoe men niet schrijven mag. Het eerst denkt iedereen hierbij aan
Van Deyssel. Hij heeft van het prozaschrijven weer een kunst gemaakt.
Denk nu aan wat hij van de Goncourt's zeide!
„Maar wát hij óver Zola schreef, — die groote kunstcompositie van Zola
die hij zei dat deze aan Frankrijk had gegeven, — heeft hij ons niet gegeven."
Hij heeft over Zola stukken geschreven, die zullen blijven behooren tot het
mooiste Hollandsch van deze tijden; die wellicht, neen zéker, het schoonste
zijn in eenig land over Zola gezegd. Aan liefde voor Zola heeft het hem
niet ontbroken. Wel aan liefde voor Zola's onderwerpen. Dit voelen we
ook in die woorden over de mode van kollektieve roman- composities. Wilt
ge hooren wat Zola in die mode heeft gevoeld? In zijn roman L' Oeuvre
heeft hij eenigszins zichzelven geteekend in de figuur van Sandoz, den schrijver,
vriend sinds de jeugd van den hoofdpersoon, schilder Claude. Welnu, hoor
al in het begin, Sandoz tegen zijn vriend in geestdrift raken over zijn werk.
„— Ah! que ce serait beau, si 1'on donnait son existence entière à une
oeuvre, oil l'on tácherait de mettre les chosen, les bêtes, les hommes, l'arche
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immense. Et pas dans fordre des manuell de philosophie, selon la hiérarchie
imbécile dont notre orgueil se berce; mais en pleine coulée de la vie universelle, an monde on nous ne serions qu'un accident, od le chien qui passe, et
jusqu'à la pierre des chemins, nous complèteraient, nous expliqueraient; enfin
le grand tout, sans haut ni bas, ni sale ni propre, tel qu'il fonctionne
Bien sur, c'est à la science que doivent s' adresser les romanciers et les
poètes, eile est aujourd'hui 1'unique source possible. Mais voilà, que lui
prendre, comment marcher avec eile? Tout de suite, je sens que je patauge....
Ah! si je savais, si je savais, quelle série de bouquins je lancerais à in téte
de la foule!
„(Sandoz) se tut, lui aussi. L' hiver précédent, il avait publié son premier
livre, une Sorte d'esquisses aimables, rapportées de Plassans, parmi lesquelles
quelques notes plus rudes indiquaient seules le révolté, le passionné de
vérité et de puissance. Et, 'depuis, il tátonnait, il s'interrogeait, dans le tourment des idées, confuses encore, qui battaient son crane. D'abord, épris des
besognes géantes, il avait eu le projet d'une genèse de 1'univers, en trois
phases: la création, rétablie d'après la science; 1'histoire de 1' humanité,
arrivant à son heure jouer son role, dans la chaine des étres; 1'avenir, les
étres se succédant toujours, achevant de créer le monde, par le travail sans
fin de la vie. Mais il s'était refroidi devant les hgpothèses trop hasardées
de vette troisième phase; et il cherchait un cadre plus resserré, plus humain,
on il ferait tenir pourtant sa vaste ambition."
Is het niet, of we Van Groeningen hooren, in die naïef -fiere ontblooting
van zijn plannen, waarmee hij in De Amsterdammer antwoordde op de hoog
welwillendheid van den criticus in de Nieuwe Gids? Hij had één-hartige
boek geschreven, trieste liefdesgeschiedenis van twee weinig belangrijke menschen, en ontvouwde het plan van een wereldepos. Kon het kinderlijkeropenhartig? Hoe gaf hij zich bloot! Maar nu hij het eenige middel om
zich te onttrekken aan de kwaadwilligheid der jaloerschen zijns ondanks
heeft te baat genomen en is doodgegaan, nu kunnen toch zelfs literatoren,
zonder te veel van hun egoïsme te vergen, het plan voor Van alle Tijden
beschouwen, niet meer vooringenomen. „Van alle Tijden, een groot geheel,
waarvoor ik ± 10 boeken noodig zal hebben, moet worden de verklanking
en verbeelding der menschengeschiedenis in het ruim der eeuwen." En
tusschen haakjes deze woorden: „'k Geloof dat de stof niet erg realistisch is."
Sandoz wou nog verder dan de „menschengeschiedenis in het ruim der
eeuwen" terug, tot „la création, rétablie d'après la science," maar toch mag
men ook Van Groeningen's plan een „besogne géante" noemen, en is het
geenszins onmogelijk, dat ook hij van wat er gewaagds was aan zijn plan
.....
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zou zijn teruggeschrikt, en al doende gekomen tot n un cadre plus resserré,
oí1 il ferait tenir pourtant sa vaste ambition."
Drie andere werken wou hij geschreven hebben, alvorens er vier te schrijven
over „het volkslijden." „Als de natie tot rust zal zijn gekomen, dán zal ik
geven, zonder terughouding, het leven van le peuple."
Waar het geen twijfel lijdt, of de Fransche voorbeelden hebben ook op
Van Groeningen's werken en werkplannen invloed geoefend, waar in het
algemeen voor het proza onzer jongeren veelal het moderne Fransche kan
geraadpleegd, als voor der jongeren verskunst de moderne Engelsche vers
daar zijn die laatste woorden „le peuple" geen kleingeestige aanleiding-kunst,
om de gemaakte vergelijkingen niet Fransche letterkunde nog voort te zetten.
Zij kunnen ons begrip van Van Groeningen slechts verhelderen, onze bewondering voor hem niet anders dan krachtiger maken.
Volgens Van Deyssel „is ónze eeuw pas begonnen de taal goed te zien."
Ik zal veel toegeven van wat gij hiertegen mocht willen aanvoeren, doch
onderstel, dat ge even goed als ik begrijpt, hóe Van Deyssel, krachtens
welke stijl-beginselen hij dit te beweren kwam. „Onze eeuw is pas begonnen
de taal goed te zien. En voor Frankrijk, voor het Fransche proza, is
De Goncourt daar meer mee bezig geweest dan wie ook." Dit geeft De Goncourt de groote plaats in de moderne-roman- letterkunde.
Daarbij was het devies: l'art pour fart. Nieuw was dát nochtans geenszins.
't Was ook het devies geweest der romantici van '30! Maar welk een onderscheid in 't begrijpen van hetzelfde woord. De groote romantici verkondigden
de onafhankelijkheid der kunst vooral tot verzekering harer heerschappij.
Zij wilden profeten zijn, leiders van het volk, des révélateurs. Victor Hugo
heeft altoos onder de menigte gestaan, strijdend met haar, strijdend vooraan,
hoogepriester voor een dogma van menschenliefde. En zijn beroemdste tijd
wilden, wenschten als hij. Lamartine heeft lang gedroomd van het-genot
gezag, en een enkelen dag het bezeten. Balzac vleide zich aldoor de staatslieden tot voorlichting te zijn. George Sand verdedigde met een mengsel van
vrouwelijke gevoeligheid en onvrouwelijke kracht sociale stellingen en verleidde
de gevoeligste zielen tot de stoutste theorieën. Alfred de Vigny ontvluchtte
de menigte alleen, om in de stilte der eenzaamheid beter over het stoïcisme
te kunnen peinzen.
De Fransche kunst van 1830 was een kunst van verbeelding. Zoo ze
zich ontdeed van, de verouderde voorschriften der klassieken, het was om
vrijer en stouter vlucht te nemen tot de hoogten van het ideaal. De schilders
inspireeren zich op de schrijvers; met De Goncourt gaan de schrijvers zich
inspireeren op de schilders. Het is den schrijvers van '30 geenszins er om
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te doen, in gezochten stijl erg- gewone menschen en dingen te beschrijven.
Het tegendeel. Balzac, wiens werk den overgang vormt tusschen het romantisme en het naturalisme, sluit uit zijn Comédie Humaine mooie karakters
geenszins uit, bant het romaneske niet uit den roman, wil geen scheiding
van waarheid en verdichting, van waarneming en verbeelding. L'art pour fart
in de kunst van '30 is de kunst voor allen.
In '60, door De Goncourt, wordt fart pour fart de kunst voor de artiesten.
Ook bij onze Nieuwe Gidsers is de kunst véélal voor de artiesten, de
fijner -voelenden, fijner -begrijpenden. Zelfs Van Eeden zegt, dat de kunstenaar
niets zorgvuldiger mijden moet dan het banale, voor niets méér bevreesd
moet zijn. Van Deyssel zegt wel: „De Goncourt behoort tot de schrijvers
ik niet goed kan lijden." Maar onder anderen wanneer we bij hem-sort,die
lezen: „De Goncourt is een te aanzienlijk kunstenaar, om er een groot te
kunnen zijn," teekenen onze gedachten aan, dat hijzelf veel gemeen heeft met
De Goncourt. En toch, o laat het me nog eens zeggen, ik citeer daar
gemakshalve, tot rhetorisch verband, dat zinnetje van hem. Maar och zulke
woorden als „groot," ze zijn zoo verkeerd, zoo gevaarlijk. Ik althans beoog
bij de vergelijkingen en tegenstellingen, die ik aan uwe gedachten onderwerp,
geen waardeering, karakterizeering.
Ter kenschetsing van Van Groeningen zien we De Goncourt, de Nieuwe
Gidsers hier; Balzac, Zola, hem, Van Groeningen, daar. Ook hij wou een
profeet zijn, een leider van het volk, révélateur. Hij voorzag — en de profetie
is althans in eenige pogingen, Ary Prins' latere werk, Van Oordt's Irmenloo,
nog meer, gekomen in vervulling — een herleving der romantiek, een
nieuw-romantisme, met helden en ridders. „Tenzij — en Tideman, in de
voorrede tot Een Nest Menschen, schrijft voor, het citaat te lezen met klemmenden nadruk, als waren de letters alle van ijzer, woorden, moeilijk weg te
schuiven: „tenzij het nu- aan -het- opkomend geslacht moed en zelfverloochening
genoeg heeft, een tijdje voor minder-knap, minder-vol gehouden te worden.
Want klassiek (naar-het-wezen klassiek) werk, schijnt in tijden van verfijning
erg armoedig, omdat het tracht te doen door laten: veel te zeggen door
weinig te zeggen."

IIoe is hier — niet een kritiek gegeven over anderer werk, maar dat wat
dit werk niet gaf aangewezen. Evenzeer als in de vroege kritieken van een
Kloos, de prachtige opstellen over literatuur -toestanden en -stroomingen van
den nauw twintigjarigen Van Deyssel, bewonderen we in dat eene stuk zelfkritiek van den jongen, alleenstaanden, -werkenden Van Groeningen tegelijk
den helderen kijk om zich heen en de bewuste kennis van zichzelven. Anderen
ala zichzelven, doorzag hij. Zichzelven, — toets maar theorie aan praktijk.
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In den bundel Een Nest Menschen ziet Tideman de kern der beloofde
vier deelen over het volkslijden. Om Van Groeningen te leeren kennen, is
de bundel minstens evenveel waard als Martha de Bruin. Men denkt erbij
aan de studies, na den dood gevonden in het atelier van een schilder —
voor de kenschets van dien kunstenaar van supreme belang, hem toonende:
niet aangekleed; naakt latend zien precies wat hij kan.
Ik herzeg: wat hij kán. Bij kunstbeschouwing heeft men te letten op
het bereikte. De meening, dat kunstbeschouwing eigenlijk menschbeschouwing
zou zijn, deel ik niet, en daarom juist is m. i. de aandrift, het streven geenszins voldoende. Doch het te bereikene is verkregen, wanneer de conceptie er
werkelijk is, compositie, voltooiïng is natuurlijk noodig, maar van de conceptie hangt alles af. Daarom beoordeelt men schilders zoo gaarne naar hun
studies, en leert men Van Groeningen uit Een Nest Menschen kennen.
Straks zullen we het nader hebben over Martha de Bruin, nu alvast dit:
er is, bij veel moois, veel onbevredigends aan dien roman, waarop toch het
fiat was gegeven — eersteling trouwens. Om dat fiat houdt onze waardeering
met het onbevredigende rekening. In Een Nest Menschen vergeten we nooit,
dat Van Groeningen daar nog veel aan had te doen, dat het alles fragmenten
zijn, liggen gebleven in de werkplaats, toen de werker werd weg-geroepen.
Wát forsche brokken zijn er onder, machtig van groot-menschelijkheid, groot
van echtheid, zuiver -en-eigenheid. Stukken klei, nog niet vormend beelden,
maar gevormd al wel, van doode- materie geworden levend -werk, en in de
kracht en de teederheid, de oorspronkelijkheid der vormen drágend het merk
des makers, zoo duidelijk als voltooide beelden zouden.
Namen noemen is zoo gevaarlijk, maar ik heb u nu toch al van Zola
gesproken, voorgelezen den wensch van Sandoz. Zonder dat dit dus beteekent:
Van Groeningen zou onze Zola geweest zijn — Van Groeningen was zoo
Hollandsch, hij was een Germaan, en Zola is zoo sterk van daar ginds —
zou ik willen vragen: doet in die schets van Sandoz z'n werk, dat „une suite

d'esquisses, parmi lesquelles quelques notes plus rudes indiquaient seules
le révolté, le passsionné de vérité et de puissance," doet het niet denken aan
wat het mooiste is, het bijzondere is, onvergetelijk is in Van Groeningen? —
Gunt mij dan in de eerste plaats nog wat aandacht voor E en N e s t
Menschen.
„Haagsche Leen" — ik ga uit van de onderstelling dat èn Een Nest
Menschen èn Martha de Bruin u allen bekend zijn — H a ag s c h e Leen, de
eerste schets, is vol van de invloeden der romantiek. Ik weet niet of Van
Groeningen ze gelezen had, maar de opzet doet denken aan Les Misérables.
Noch in de uitwerking, noch in de conceptie is het verhaal streng- verzorgd.
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De onhandige verteltrant moge het geheimzinnig effect verhoogen, maar is
toch geen literaire deugd. Herhalingen zijn niet nauwlettend vermeden, op
de eischen van proportie der onderdeelen is bij de samenstelling geen acht
geslagen. Ik meen: his men de schets beschouwt als aaneengeregen frag
dan is in die fragmenten de proportie niet goed. Het zit 'm in-ment,
heel de wijze van werken, dat de auteur dáár niet aan kon denken. Maar
zijn precies overeenkomstige grieven niet door den schilderijenbeschouwer te
maken tegen een schilderij van Breitner? Waarom bewonderen we Breitner?
Wanneer hij met kolossale klodders geel en rood het effect geeft van tramlichtjes op een plein, dan is dat niet wat onze oogen, die lichtjes ziende,
hebben gezien. Breitner heeft beter oogen dan wij. Of althans, oogen die
zekere dingen beter zien, oogen die onder zekere omstandigheden een veel,
veel grooter Empfindsamkeit hebben dan de onze. Op die wijze, met die
kracht aangedaan, is Breitner tevreden, en vraagt hij niet meer naar verdere
waarneming, of juister, hij is zóó verrukt over de buitengewone aandoening
die hij heeft ondergaan, dat hij aan niets meer denkt. Zoo heeft Willem
Marls nu eenmaal iets in zich, dat hem bijzonder bevattelijk maakt voor de
schoonheid van het verweg droomend en dichtbij zoo heerlijk jubelend zonlicht,
dat de Hollandsche weiden overgiet. Zijn oogen in verrukking hebben het
als ingedronken, almaar ingedronken. Maar kijk nu eens op dat schilderij
van Marls naar die poot van die koe. 't Lijkt veeleer een poot van een
tafel. Och maar zie, als je schilder bent, dus bevattelijke oogen hebt, en je
bent er een heelen dag dronken van geweest, zoo prachtig als 's morgens de
zon op den rug van een koebeest gloeide, en er komt dan later een meneer,
die ziet dat de linkerpoot van die koe op je schilderij niet af is, — wel,
dan heb je lust hem te vragen, hoe hij vond dat zijn meisje d'r neus snoot,
den eersten avond dat hij haar gezien heeft, toen ze voor hem voorbijdanste,
met een ander, en eindelijk ook ging dansen met hem, — hoe zij dat dien
avond aanlei, stel dat ze een beetje verkouden was!
Wat ik hier zeg, geldt van lyrische kunst — ik behoef u er niet op te
wijzen, hoeveel lyriek er is in een Marls, een Breitner: hoeveel epiek tevens.
Maar het gezegde geldt ook, kan gelden bij de epiek — la nature, vue à
travers un tempérament — mits men zich hier den artiest niet zoo als alleen
ondergaand, maar als wel degelijk tevens welbewust overleggend voorstelt.
Van Groeningen zou eveneens dien koeiepoot veronachtzamen, maar overléggend: wat komt dat er op aan? — Hij zegt het immers uitdrukkelijk:
„tenzij het nu aan-het- opkomend geslacht moed en zelfverloochening genoeg
heeft, een tijdje voor minder -knap, minder -vol gehouden te worden." —
Wilt ge een voorbeeld van dat „minder knappe"? Neem het begin van
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Haagsche Leen, anderhalve pagina ter beschrijving van de vrouw en haar
woning. De moderne auteurs hebben de kunst geleerd, den lezer niet te
vertèllen, mee te deelen, hoe en wat de hoofdfiguur is, hoe en wat hare
woning; zij brengen den lezer in die woning, bij de hoofdfiguur, direkt in
de als plaatsgrijpend voorgestelde gebeurtenis in, direct in het levende leven.
Zooals ik voort al zei, sprekende van de schilders: de moderne epiek wil dat
evengoed als de moderne lyriek. Bij groote abuteurs als Zola b. v. is het
niet moeilijk, de kunstgrepen aan te wijzen, waarmee de schrijver, ná den
lezer ineens, als zonder hem voor te stellen, bij den held gebracht te hebben,
al voortgaande met het laten gebeuren van de gebeurtenissen, de mededeelingen kunstig inlascht die toch noodzakelijk zijn. Zoo opent de roman
1'Oeuvre met het logeeren van Christine bij Claude, maar in het tweede
hoofdstuk moeten we nu toch wat meer weten van Claude, en daar de auteur
niet zelf het woord wil nemen, om ons dat bakersprookjes-achtig met d'r was
ereis te vertellen, laat hij Claude een bezoek krijgen van zijn vriend der
jeugd Sandoz, en komen die samen over hun jeugd en heel hun zijn en
wezen te babbelen. Wij hooren het dan meteen. Van Groeningen volgt de
ouderwetsche, eenvoudiger manier. Eerst waar Leen woonde, toen hoe ze
leefde, toen hoe ze er uitzag, en dan, in een geenszins ordelijk afhandelen
van het een na het ander, over de woning nog wat details. Ziedaar de
anderhalve pagina van het begin. En zijn daar nu de woning, de vrouw,
hare levenswijs volledig geschetst? Allerminst. Máár wat maal ik daarom?
Volledig zal een peuteraar zijn, die geen enkele bijzonderheid verzwijgt en toch
misschien me niet zegt hoe het groote geheel is! Hier? — De gang, het slop:
eeuwigdurende nacht; alleen op Leen's huis de zon van tienen tot eenen.
Dit huis, één vertrek, met zoldertje, hol en vuil dat vertrek. Mààr een
artiest ziet dat vuile, en het is niet naar meer van armoe en viesheid, want
hij heeft de zon er tooveren zien: de stofjes — die vuilheid! — dansende
in de zon, het licht gouden spiegels makend van den koperen deksel der
doofpot en van de bolle, dikbuikige latafel....
Nu Leen's portret: we zien hoe ze, ontwaakt, een blauwe rok aandoet, een
doek om het hoofd slaat, en water en vuur gaat halen. „Dan waschte ze
ze zich, op de wijze van een kat, kamde zeer zorgvuldig het haar achterover
en versierde het met een lila strik." — Bij een lampje, in de duisternis van
haar nog nachtelijken ochtend, zien; we even haar grof, bleek gelaat ".
En: in de ooren droeg ze bloedroode knopjes, alsof al haar bloed naar de
oorbellen was geweken." Dit gewild, met bewusten lust, daar, als een
aangehouden noot in muziek, neergezet detail bracht me, ik weet het nog
goed, den eersten keer dat ik de novelle las terstond een schilderij van
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Breitner voor den geest met van die Amsterdamsche Zeedijkmeiden, waar de
groote epicus met verf van Kleurrijk Amsterdam zijn hartstocht voor kleur
door voldoet. Het is geheel dezelfde visie, het is dezelfde kracht.
Kunst is de uiting van een gevoelskracht. Men kan honderd definities
van kunst geven, die alle even veel of even weinig zeggen. Maar zooals
men brood maakt, door meel volgens de voorschriften te laten bakken, zoo
maakt men een kunstwerk door een daartoe rijpe gevoelskracht naar den eisch
tot uiting te doen komen. Net als voor het brood het meel vaak ten deele
vervangen wordt door een surrogaat, tracht iemand die graag wat schrijven
wil en het toch eigenlijk niet kan, voor gevoelskracht te geven, wat Of geen
kracht Of geen gevoel of geen van beide is. Zoo deed dikwijls Justus van
Maurik. Werkelijk wóu die vaak hetzelfde als de schrijver van Een Nest
Menschen. Maar doordat hij een zwak artiest was, met niet zóóveel temperament was bedeeld dat zijn gevoel klaar zag en zijn oog sterk voelde,
kon zijn „visie" van „de natuur ", van het Amsterdamsche volksleven, hem
niet geven wat hij noodig had om zijn verhaal belangwekkend te maken.
Het effect, dat in de kunst is wat de voedzaamheid is bij het brood, moest
op bijzondere wijze verkregen, bij het meel werd gips gevoegd! En Van
Maurik, die in luchtige schetsen en vertellingen — ik meen niet: kluchtige,
maar: lichte, gemakkelijke — zoo vaak een helder oog blijkt te hebben,
werd sentimenteel als hij droeve waarheid beoogde, gezocht en kwasterig
overdreven, bij vroolijkheid, in zijn „humor". Het is me vanavond niet
om een aftakeling van Van Maurik, maar om Van Groeningen te doen,
ik zal de vergelijking niet detailleeren, maar, nietwaar! zoo ge zelf de armekinderen, de arme-vrouwtjes, de dronken mannen in beider schetsen vergelijkt, dan kunt ge Van Groeningen slechts méér bewonderen. Van Groeningen had kracht genoeg in zijn blik op — en zijn gevoel voor het leven
om daaraan genoeg te hebben. Nergens sentimentaliteit voor sentiment,
zijn werk is gezond. Als hij Haagsche Leen heeft bekeken, chargeert hij
het portret niet om er onze aandacht en ons geheugen mee te vullen, één
detail aan haar gelaat heeft zooveel indruk op hem gemaakt, is zóó „frappant", dat het ook ons voor goed frappeert. Men heeft artiesten immers
dikwijls vergeleken bij gevoelige -platen. De groote gevoeligheid van Van
Groeningen maakt dat die bloedroode knopjes aan het bleek grof gelaat zóó
sterk zijn overgebracht op het portret, zoo uitkomen, dat we ze niet vergeten,
dat dit gelaat in eens is getypeerd.
Acht het niet pueriel, dat ik bij die enkele woorden der tweede pagina
van het boek uwe aandacht zoo lang bepaal. Om een kenschets, niet om
een opsomming van kenschetsende dingen is het immers te doen. Anders
T. & L. vin.
21
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zou ik u Leen's buitenkomen op straat, als de lantarens rood en slaperig zijn,
kunnen noemen, dat voortreffelijke beeld der unheimlichkeit van den beginnenden stadsmorgen, met de mannen voor wie het geen nacht is geweest, en
ook vrouwen, kinderen, reeds in de weer. Aan een pagina van Hugo — ik zei
het reeds — doet de vijandige ontmoeting van den aan den dag gekomen
Amsterdammer met de andere bootwerkers denken. — Dat Rotterdam hier
nog Watersum heet, toont de timiditeit des beginnelings. — Dan, de Amsterdammer, als Leen's huisgenoot, lanterfantend op groene pantoffels met kattekoppen. Zijn verhouding tot het slop, de ruzie om hem: die verrukkelijk
geestige, z66 de natuur afgekeken, maar hóe humorvolle ruzie om hém. Kloos
heeft de Camera Obscura te pas gebracht bij Martha de Bruin. De ,,naai
uit M. d. Bruin — schrijft hij — is voor ons, wat de Camera voor-winkel
'40 was." Inderdaad — en verder behoeft de vergelijking ook niet te gaan.
Tusschen de twee boeken ligt een halve eeuw. Maar toen Kloos van den
Naaiwinkel uit Martha de Bruin sprak, hoopte Van Groeningen de schetsen
die we nu behandelen, nog tot boeken te voltooien. Hier is nog veel meer
materiaal, geschikt tot vergelijking met Hildebrand's schetsen. Ik herinner u
aan de koffiepartij der buurvrouwen en het onderzoek naar de armoe van
Trijn in Een Doode Musch, en aan kleinigheden als die verwelkoming van
Henri bij zijn neef den aardappelkoopman in Een Dagje uit, als de dochter
dadelijk zoo vol belangstelling is en de moeder zegt: „Wel gossiemijntijd,
wat lijkt-ie veel op z'n moeder. Sprekend, hè, Aai ?" Maar Aai misnoegd:
„weet ik het?" bromt, omdat hij zich daar net gebrand heeft aan koffie.
Een trekje als uit Stastok of de Familie Kegge.
Doen eenige motieven van dit Dagje Uit — het monografische van jonge
leven, de botsing met antipathiek geschetste orthodoxie in het gezin-mane

van den zelfvoldanen kaaskooper, het literair-filozofisch divageeren van Henri
in den (als Albert Hasselaar in Martha de Bruin) plotseling ontmoeten
vriend, aan Martha de Bruin denken, in de schets Eenzaam is de geheim
romantische dramatiek van het eerste gedeelte van Haagsche-zingbred,
Leen. Meermalen zijn er zoo herhalingen of althans overeenkomstigheden
in Van Groeningen's nalatenschap, maar de schetsen zijn immers ook niet
door hem gereed gemaakt voor den druk. Eenzaam is allerminst persklaar;
men betreurt het te meer omdat Van Groeningen nergens is gekomen tot
een zoo zware intensiteit van zwartroode tragiek. Hier en daar overdrijving
in de lyrische fantazie — als, in 't begin in die „dunne kale boompjes, die
groote droppels als tranen lieten neervallen" — en vooral in heel het spel
met maanlicht en watergeluid aan het eind der vertelling, in de woning van
Door. Maar hoe is er partij getrokken van de zwarte leelijkheid en de kaal-
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heid om de fabriek, wat maakt dat wiegelied daar een effect, en die kermiswagen op de onvruchtbare plek grond.
„Achter de heg van vlierstruiken, daar tegenover, op een plek, waar
's zomers een lang, spichtig gras en lischdodden groeiden, stond een oude,
donkere kermiswagen. Een groote bandrekel, die er onder lag, huilde telkens,
als de wind met een nijdigen ruk uitschoot, en kroop dan in de donkere
schaduw terug. Van bewoners geen spoor. Een paar knotwilgen hieven
hun stompe armen omhoog, als in vertwijfeling.
„Het pad was vóór de fabriek met koolasch bestrooid, evenals het ruime
erf, welks eenige stoffeering bestond in een grooten, donkeren hoop sintels,
dof glimmend van vochtigheid, en een vervallen hondehok. Het erf was
door een paar olielichten op nog nieuwe palen weifelend verlicht. De vlammen stonden soms eenige oogenblikken stil en wierpen dan lange strepen
geel licht op de glimmende arch, om ze bij een windvlaag uit te vegen, in
te krimpen en tot cirkels te ronden, in wild gewoel. — Achter de matglazen
ruiten van het gebouw zweefden telkens donkere schaduwen als chineesche
schimmen voorbij. Eentonig droppelde het vocht van de uitstekende lijsten
op de koolasch. Regelmatige slagen als van een pompzwengel bomden
naar buiten.
„Door verschool zich achter het hondehok, tegenover een klein deurtje
met ijzeren tralies. Naast deze uitgang bevond zich een ruwe houten trap,
met een halve spiraal de duisternis indringende en waarlangs de bovenverdieping kon ontruimd worden. Daar stond ze niet onafgewenden blik naar
de fabriek te turen. Door de eentonige, bulderende vlagen en het gestamp
daarbinnen werd haar geest weldra zóó stomp, dat ze geheel en al tijd en
plaats vergat. Werktuigelijk kromp ze voor de kou ineen. Het gebouw
scheen weg te deinzen in de dikke duisternis rondom, die de roodachtige
olievlammen oploste. Het gehuil van den hond, bij tusschenpoozen herhaald, maakte haar zenuwachtig. En het gezang der vrouw, die het kindje
stil zong, klonk haar aanhoudend in de ooren, nu flauwer, dan sterker.
Dezelfde moedeloosheid als straks maakte zich van haar meester; een dierlijke vrees, ze wist niet voor wien of waarvoor. Als de hond jankte, scheen
het gevaar te genaken. Haar keel werd dan als toegesnoerd en ze hapte
naar adem. Op zoo'n avond moest het geweest zijn, dat haar melancholische
vader zich had verdronken."
Misschien is de laatste zin te veel. De bijzonderheid op zichzelve gaat
niet buiten het kader der realiteit, maar al was ze nuchter dees' avond, Door
aan jenever verslaafd, zou zij die sensatie hebben gehad, dat de avond de
tragiek had van dien, waarop „haar melancholische (!) vader zich had
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verdronken ?" Het is een sensatie voor den auteur: de bijzonderheid staat er
voor ons, is te veel. Maar hoe enorm van bijeengebrachte, samenwerkende
bijzonderheden is anders deze milieu's- beschrijving, waarin we straks het aan
drank verslaafde wijf, dat toch een moeder blijft, haar verdierlijkten zoon,
lang een vreemde voor haar geworden, toch vleesch van het hare, haar
kind! den moord zien doen, die hem voor goed van haar wegsteelt. Mooi
in dat fragment is nog het streven naar „onpartijdigheid" : naar den plicht des
epiek - schrijvers. De meesterknecht heeft het haar nageroepen: „Als je je
galgebrok van een zoon tegenkomt, waarschuw hem dan, dat-ie me geen
hand of vinger aanraakt" .... Maar hij is zoo bóós niet, die man. Ook
hij dient. Maar hij weet dat „de heeren nu eenmaal niet gebrutaliseerd
willen zijn ". Men noemt hem een strooplikker. Nu ja. Dat moet-ie wel
zijn, om brood te hebben. Hij heeft de wereld niet gemaakt.
Even later is hij vermoord. En nog een uur later, in dat eenzame huisje,
waar in 't begin, toen Door náár de fabriek ging, die moeder zong:
Slaap kindje slaap,
ligt de man, bewusteloos, zijn vrouw houdt een bebloede doek tegen zijn
hoofd, en te vergeefs huilt het kind, haastig neergelegd, en spartelt met de
rose armpjes en beentjes.
Is in deze onafgewerkte, fragmentarische schets, aldaar groot, geweldig
van menschelijkheid, dit laatste detail niet enorm van menschenliefde Q
Novalis zegt ergens: „een kind is de zichtbaar geworden liefde." Van
Groeningens menschenliefde is het zichtbaarst in zijn schetsen van kinderen.
Er zijn er juist in den laatsten tijd meer geschreven. Ik méén dat Van
Groeningen in zijnen trant een voorganger is geweest. Denk voor de
aardigheid aan de Kinderrampen uit de Camera of het schetsje Jongens
waar Beets' boek mee opent, wanneer ge u zet tot de lezing van Van Groeningen's Kindervreugd. Tot een werkelijke vergelijking kunt ge niet komen,
omdat Hildebrand essay's schreef óver kinderen, en Van Groeningen van
kinderen schrijft. Maar waar nog altoos de Camera eenigszins een monopolie heeft, op het stuk van plastische schetsen, is het misschien goed er
ook nu nog even aan terug te denken. Herlees dan meteen Van Groeningen's Op de bewaarschool, en zeg me of Van Groeningen weet wat humor
is. Hoe fragmentarisch is ook de bouw van deze schets weer — maar is
die Frans, die tweemaal zoo nat thuis kwam en den tweeden keer maar werd
in bed gestopt, omdat er toch geen eten was, niet een figuurtje dat we nóóit
vergeten? Hoe doodalledaagscb is al die droefheid, maar was ze reeds geschreven? Had Tideman geen gelijk, met van schetsen als deze en als die van
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toesnoerend meelij doortrokken Besmettelijke Ziekte, te zeggen, dat „de kern"
voor de vervulling van Van Groeningen's stoute plan om het volkslijden te
schrijven hier ongetwijfeld is te vinden?
Ook onze oudere !etterkunde heeft schetsen daarvan. Ik vestig uw herinnering op die van Van Koetsveld. Als jongen heb ik niet deze gedweept;
het boek, door een godsdienstige moeder me gegeven, niet tranen van meelij
gedrenkt. En ieder mensch blijft wat voelen voor wat-ie mooi vond als
kind. Ik ben dus zeker niet partijdig, wanneer ik zeg, dat juist een vergelijking tusschen Koetsveld en Van Groeningen blijken doet, hoe onze letterkunde vooruit is gegaan. Beider moraal mag verschillen, in liefde voor de
inenschheid geeft de een den ander niet toe. Doch de een is een moralist,
die, begaafd verteller, zich verzekert van onze aandacht door zijn moraal te
verlevendigen met een verhaal: die bedoelt aldus te doen, maar ook niet
anders zou können doen, omdat de kracht van uitbeeldingsvermogen, waarmee
Van Groeningen het leven, het reuzige domme -krachts -leven en deszel f s
onbewuste moraal wist te boeken, hem t'eenenmale ontbreekt. Koetsveld geeft
levensbeelden, als Jozef Israëls in zijn eersten sensitieven tijd, toen de
humanitaire bedoeling reeds in zijn doeken was, maar het artistiek sentiment
ontbrak. Van Groeningen zou men, toutes proportions gardées, kunnen vergelijken bij Israëls in den bloeitijd: toen de liefde voor de arme visschers zeker
niet was verminderd, maar zijzelf van droge poppen menschen geworden waren,
en hun woonkamers in stee van harde stroop, ruimten werden met licht en
lucht, vol van het levend kleuren schoon dat des Meesters oog er in ontdekt had.
En nu nog iets over Martha de Bruin.
Toen het boek verscheen, woonde ik buitenslands; een vriend leende het
me, in een jaar of drie kreeg ik het niet meer onder de oogen. Eén van
de gewaarwordingen, toen ik het daarna herlas, was verwondering dat eenige
fragmenten veel minder omvangrijk waren dan ze volgens mijne herinnering
zouden zijn. Zoo al dadelijk aan het begin die „rechtlijnige nieuwe straten,
die stil heenloopen tusschen twee rijen eenvoudige, fatsoenlijke burgerhuisjes."
Toen ik bij de herlezing zag, dat deze beschrijving slechts enkele regels
besloeg, bevreemdde dit me zóózeer, dat ik, alvorens verder te lezen, bladerde
of er wellicht nog zoo'n beschrijving volgde. Dezelfde verrassing had ik bij
een paar andere passages. En weet ge wanneer ik een overeenkomstige
verrassing heb gehad? Toen ik na vele jaren den tuin terug zag van het
huis waarin ik ben geboren, den tuin van mijn kinderspelen. Hij was precies
zooals ik hem me herinnerde, de heugenis van elk detail was juist — alleen
de proporties waren glad verkeerd. Het was wel een mooie, groote tuin,
maar ik had een herinnering als van een buitenplaats. D. w. z. die tuin heeft
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in mijn leven, in de gewaarwordingen die mijn deel zijn geweest, z66 sterk
gewerkt, dat door den buitengewonen indruk dien hij gemaakt. heeft, hijzelf
buitengewoon is geworden: veel grooter dan hij werkelijk was. Die buitengewone indruk van den tuin dank ik aan mezelf, aan de gevoeligheid der
nog ongerepte kinderziel. Maar den buitengewonen indruk van de straat
waar Martha de Bruin woonde, dank ik aan Van Groeningen, aan de
frischheid en de forschheid waarmee hij zijn indruk heeft teruggegeven —
waartoe noodig is geweest dat hijzelf een sterken indruk had gekregen, dat
hij voor wat hij ter beschrijving koos even gevoelig was als ik, een kind
nog, niets ondervonden hebbend, voor dien tuin die zes jaar mijn speelplaats was.
De plastiek in Martha de Bruin hééft waardeering gevonden. Zei Kloos
dat Van Groeningen's naaiwinkel voor ons is, wat de Camera was voor de
menschen van '40, de kroniekschrijver van de oude Gids had „grootgin lof
voor de details, in het bijzonder waar deze uiterlijkheden betreffen." Van
Groeningen, erkent hij, „heeft oog voor het typische van Hollandsche
burgerjuffrouwen en burgervrouwen; het komisch nationale treft hem, en hij
heeft in het weergeven van het slang der achterbuurten een groote virtuositeit.
Onderscheidene tafereelen uit den kleinen burgerstand zijn uitnemend getroffen:
de hoedenwinkel, het bezoek van Martha in de water- en vuurnering, de
drukte van juffrouw Baak bij het afleggen van het lijk van Martha's moeder,
het partijtje in den theetuin, menige bladzijde uit het intérieur van Henri en
Martha. Op één enkele bladzijde teekent hij een water- en vuurnering en
hare clientele zóó, dat het tafereeltje in onze herinnering blijft." En Van
Nouhuys, in een van die, tegenwoordig wel wat komiek aandoende, hautaine
Letterkundige opstellen, waarin hij eenigen onzer jongeren behandelde, opstellen
nochtans met volkonten goede trouw en ik gelóóf bók veel goede bedoelingen
geschreven, Van Nouhuys, die dorst beweren: „Martha de Bruin is een
mislukt boek, omdat het de arbeid is van den werkman, niet van den artiest,"
erkent toch ó6k groot talent „zoowel in waarnemen als in weergeven," talent
van plastiek dus, en schrijft een brok van de buitenpartij der naaistertjes over.
Waar èn de oude Gids èn Van Nouhuys vooral op tegen hadden was op
den stijl. — Laten we hierbij niet vergeten, dat deze kritieken acht jaar
oud zijn. In acht jaar is er veel gebeurd! Niet alleen is de heer Van Hall
tot de erkentenis gekomen, dat het beste van de jongere poëzie terugvoert
tot Vondel, niet alleen heeft de Gids, tot mij nog altoos genoegen doende
ergernis van Dominee Bronsveld en eenigen van diens moderne collega's,
Couperus, Coenen hun gang laten gaan met fatalistische en pessimistische
vertellingen of schetsen, maar de táál van de novellen uit de Gids, of ze
van Emants zij die niet menige Nieuwe Gids -vondst zijn voordeel deed, of,
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als thans, van Borel, die als verteller vrij wel een decadent der Nieuwe
Gidsers lijkt, de taal van de novelle in de Gids is veranderd, grammatica en
rhetorica hebben wat minder gezag tegenwoordig. Toch is het de moeite
waard, die grieven tegen taal en stijl iets nader te onderzoeken. De heer
Van Hall heeft o.a. bezwaar tegen déze passage. 't Is tegen het eind van
het verhaal, als Martha zoo diep ongelukkig is. Van Henri naar den geest
al gescheiden, het kind sukkelend, en bij die zielsarmoe materieele, de misère
van onbetaalde schulden, die haar telkens de woning uitdrijven. Op een
middag loopt ze op straat met haar wicht, en — zoo schrijft Van Groeningen —
„de smart kwam donkerend aanloeien, eu-zjüu, eu-zjáu, scheerde haar beenen
onder haar knieën weg en schudde haar als 'n bed door mekaar, duwde
tóen haar rechts- opwaarts, schuins met haar schouders naar boven, een eind
van den grond af, en voerde haar in die verwrongen houding als hangend
aan een parachute, over de straten."
De heer Van Hall vindt dit bespottelijk. Hij schrijft: „een tafereeltje
om een teekenaar te inspireeren, vindt ge niet ?" Neen, ik vind dit volstrekt niet. Maar hoe ook een beeld ván een beeld te geven? Van Groeningen,
hij, heeft geteekend. Een teekening van Martha daar in die straat zou, als
men van prentjes in boeken houdt, zeker stemmingsvol kunnen zijn:
maar de teekenaar zou van wat Martha inwendig voelt alleen kunnen
weergeven de uiterlijke gevolgen op haar gelaat en verder wezen, die hij
dan sterker kan doen spreken door zijn teekening van het milieu. De
gemoedsaandoening zelve is nattífxrlijk niet te teekenen, maar is dit zoo'n
wonder? Op dezelfde bladzij schrijft de heer Van Hall: „Vandaar dat men
het boek uit de hand legt zonder daarvan dien diepen indruk te hebben
gekregen." — Is dit te teekenen? Iemand die geen indruk krijgt van
een boek, en, wat rationeeler vraag, maar nog veel dwazer uitkomst
lijkt, als de heer Van Hall nu wel eens een diepen indruk had gekregen:
is dit, die indruk, dan te teekenen? Zeg nu niet: zeker, de heer Van
Hall, ernstig nadenkend, in gepeins verloren, zèu te teekenen zijn —
dit is het gebruikte beeld niet, het gebruikte beeld is: de heer Van Hall
met een indruk. Waarom lijkt dit beeld volstrekt niet gek, integendeel als
we er over nádenken banaal, waarom denkt hier niemand aan de plastische
uitbeelding van dien door Jan Veth zoo pontificaal geportretteerden Gids
een indruk of -ie van klei was? Omdat deze beeldspraak-redactum
oud, stereotiep, een cliché geworden is, en Van Groeningen's voorstelling van
de gewaarwordingen die de zenuwachtige, hysterische, mystiek aangelegde
Martha kreeg, nieuw, voor de gelegenheid expresselijk vervaardigd. Pleit
dit tégen Van Groeningen's stijl? Ik vind in zijn beschrijving veeleer wat
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Zola wofi: la phrase, l'image exacte et instantanée de la sensation. Die
smart als de wind op haar afkomend — is het niet een in ons land, deze
stad, zeer begrijpelijke gewaarwording, en dat gevoel dat je je beerven verliest,
dreigt te vallen, ik vraag aan al degenen onder u die wel eens in angst
gezeten hebben, althans aan de niet- stoïcijnen, of het hun vreemd is. Van
Groeningen omschrijft het duidelijk krachtig en hij voegt er nog aan toe:
„Zoo werd ze gegaan naar" het huis waar ze met haar moeder had gewoond.
Hier zegt de heer Van Hall wel niets van, maar de uitdrukking zondigt
ongetwijfeld tegen de taal - beginselen waar zijn toenmalige beweringen en die
van Van Nouhuys van uitgingen. Men kan immers niet iemand gaan,
actief, en dus ook niet gegaan worden. De heer Van Hall zou geschreven
hebben: Zoo liep ze zonder dat ze 't wist, of onwillekeurig, of een dergelijke
uitdrukking. Deze hier is krachtiger, ze is volkomen duidelijk — dus is
ze goed. Ik durf niet te zeggen of ze nog nooit was gebruikt: zoo niet, dan
heeft Van Groeningen ook daarmee onze taal verrijkt, juist als iemand die
iets zegt dat een spreekwoord wordt.
Leid uit deze verdediging van een bijzonderheid niet af, dat ik de taal
van Van Groeningen in Martha de Bruin nu overál even mooi en gelukkig
en juist gekozen vind. Waar ik met een voorbeeld u op wijzen wilde, is
dat de prineipieele grieven tegen zijn taal geen stand houden kunnen.
De heer Van Nouhuys maakt voorts bezwaar tegen Van Groeningen's
streven om te objectiveeren, om te denken in de personen die hij behandelt.
Nog een quaestie van beginsel. Als de heer Van Nouhuys daarop tegen
heeft en consequent wil zijn, moet hij bezwaar hebben tegen heel de conceptie
van den modernen roman. 't Begin van de schets Haagsche Leen besprekend,
heb ik juist beweerd, dat de auteur daar niet genoeg objectief styleerde. Ik
zou, om van Fransche boeken niet te spreken, een paar citaten uit Couperus
kunnen geven, waar de heer Van Nouhuys geen bezwaar tegen hebben zal.
Waardoor niet? Primo doordien ze minder volgehouden zijn, en secundo
doordien Couperus meedenkt met menschen als Eline Vere, en Van Groeningen den moed heeft gehad het te doen met Martha.
Maar sapperloot, dit is juist dé reden van mijn bewondering voor dit boek.
Er zijn in zijn stijl eenige telkens terugkeerende eigenaardigheden, waaraan
men wennen moet, o. a. 't gebruik van het woordje „liet ". Omdat men zegt:
„laat ik nou niet langer tobben ", boekstaaft Van Groeningen in Martha's
overdenkingen: „liet ze nou niet langer tobben." Hoe spoedig is men aan zoo
iets gewend. En hóe moet de schrijver zijn onderwerp bezeten hebben, om
zóó onze belangstelling gaande te houden, voor wat er gebeurt met en aan
en in dit onbeduidend meisje. U hebt wel eens in een hotel gelogeerd, niet-
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waar? Hoe hol-ongezellig, afschuwelijk banaal, hoe antipathiek van onbeduidendheid was die kamer waar ge zoo opeens werd gestopt, om er toch een
ganschen nacht te toeven. Maar stel dat ge ziek wordt in het hotel, een
lichaam en geest aangrijpende ziekte, waarvan ge langzaam slechts herstelt —
wel, ieder hoekje van 't vreemde bed en al de leelijke hotelmeubeltjes zijn u
lief geworden, hoewel er niets aan veranderd is. Voor den kunstenaar is
de beschouwing van maatschappij en leven wel eenigszins als een ziekteproces. Ook hij ondergaat die sterke emotie als gij in uwe ziekte —
vandaar dat hij er zooveel van weet, zooveel voor voelt, als gij voor
dat bed, die commode, dien spiegel. De heer Van Nouhuys ergert zich aan
Henri, ergert zich aan Martha, vooral die Henri, da's een ploert
Och
kijk, als ik een ziekenkamer naar keuze mag hebben, dan is het niet moeilijk
er van te gaan houden: maar om intiem te worden met zoo'n bed en zoo'n
latafel uit een hotel, da's de toer. Maar is het niet de „toer," door de
besten onzer kunstenaars, door onze schilders volbracht, nu en vroeger, die
nimmer „mooie madonna's" maakten, maar heiligen en helden van visschers
en joden en achterbuurttronies?
Dé onwraakbare grief tegen Martha de Bruin is, dat Van Groeningen, zoo
voortreffelijk epicus in details, het niet genoeg geweest is in den bouw van
zijn verhaal, zoowel in het algemeen samenstel als in de keuze der samen
brokken. Wat we trouwens ook bij Een Nest Menschen opmerkten,-stelnd
Martha de Bruin is — ik gebruik woorden uit De Gids — „ is gebrekkig in
elkaar gezet, tegenover een te groot uitspinnen van sommige toestanden staat
een te sommaire behandeling van andere."
Zoovéél lekkere, volle realiteit is er in het boek; daartegenover hindert wat
onvoltooid bleef, als de schetsen van Martha's verhoudingen tot hare moeder,
die uitvoeriger, althans véél intiemer moesten zijn; hindert wat zonderling, ten
onrechte geheimzinnig is, als vooral aanvankelijk veel in Henri, details van
Zwartje enz.; èn hindert vooral de subjectiviteit, waarmede heel Martha's en
Henri's geestelijke wezens zijn behandeld. In zijn artikel in De Amsterdammer reppend van Henri's hypochondrie, schreef hij: „nog meer symboliek
komt in den roman voor, als men maar kon lezen." Ik houd veel van
symboliek, en ik vind het idee om in twee zulke gewone wezens als Martha
de Bruin en Henri de Graaff twee elementen van het menschengeslacht te
teekenen voortreffelijk. Maar toen Henri aan het schiften van zijn geschriften
was en daarover filosofeerde, peinsde hij onder anderen: „Neen, je moet niet
zoo gauw aan 't wettentrekken gaan. Waarnemen, waarnemen en nog eens
waarnemen. Feiten verzamelen, altijd maar feiten, en dan langzaam vooruit,
niet alles opeens, de echt -latijnsche methode volgens Taine, veel beter dan
....
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de germaansche. De germaansche geest springt holderdebolder boven in de
moeilijkheden en gaat er wat in liggen morrelen. Germaansche zin voor
konjekturen niet goed, beter langzaam aan, gestadig vooruit." —
Heeft de schrijver, dit door Henri latend denken, aan zichzelven ook gedacht?
Misschien is er meer van hem in Henri, zeker is er veel in al het wijsgeerig, levens beschouwend, anti-godsdienstig „gemorrel" dat door 't heele boek gaat van hem —
maar die zelfkritiek van Henri de Graaff is tevens een zelfkritiek vóór hém.
Ik zou deze bewering kunnen motiveeren. Doch de tijd dringt. Waartoe ook?
Niet om een kritiek over Martha de Bruin hebt ge me zoolang uwe aandacht verleend, maar om eenige beschouwingen over heel Van Groeningen's werkzaamheid.
Of er al dan niet in hem wat was van den „mislukten Sokrates," wat
doet het ter zake. Niet als wijsgeer hadde hij naam gemaakt, als episch
prozaïst hééft hij naam. Wat hij gáf zal belangrijk blijven, omdat
het oorspronkelijk is, echt, vol „waterlandsche frischheid en Rotterdamsche
steêkracht," naar Tideman kernig heeft gezegd. Over wat hij gegeven zou
hebben, kunnen de gissingen uiteenloopen als de begeerten, naar symboliek,
de schets van menschetypen — of naar concreter, directer epiek; — over de
waarde van wat hij gaf, zullen, gis ik, de meeningen hoe langer hoe meer
overeenkomen. Misschien zelfs, als ik zei in den aanvang, komt er nu een
epische strooming, gaat Frans Netscher's aankondiging uit '86 van ernstig,
objectief proza thans nog in vervulling. Volgens Gorter zoekt de kunst
naar „stof." Van Groeningen heeft die aangewezen! En een woord van ik
weet niet welken Franschman komt me in de gedachten, als motto gevonden
voor een in het Hollandsch vertaald boekje van Crackanthorpe (Wrakhout,
vertaald door Titia van der Tuuk): „Que le roman ait cette religion que
le siècle passé appelait de ce large et vaste nom: „Humanité," il lui suffit
de cette conscience, son droit est lá."
Wie dit woord begrijpt en tevens literator is, talent genoeg heeft om met
zuiverheid en kracht het leven te zien, het geziene krachtig en zuiver te
zeggen — die zal een volgeling genoemd kunnen worden van onzen zóó
begaafden gestorvene.

Dames en Heeren, Van Groeningen, niet schrijver alleen, was een der
uwen. Ik vraag u véél liefde voor uw gestorven kameraad. Mocht het me
gelukt zijn uw liefde iets te verlevendigen, uw bewondering voor zijn groote
talenten door nieuwe beschouwing te verfrisschen, dan zou het mij dubbel
aangenaam zijn geweest, heden avond met u in contact te zijn gekomen,
dan alleen zou mijn doel bereikt zijn.

ONDERWIJS EN HET PRABTIESE LEVEN.

„A quoi tient la sup€riorité des Anglo-Saxons."

is een heel interessant werk van Edmond Demolins, waarin hij uiteenzet,
waarom nu juist het Angel-Saksiese ras zich zo over de aarde verspreid heeft,
en daar nu over ligt als een verzameling role vlekken en vlekjes die niet
geen mogelikheid weg te maken zijn. Bij die uiteenzetting begint hij bij de
school, en als hij dan naast een Engelse school een Duitse en een Franse
zet, dan komen die twee er al heel slecht af. Wij hebben ook onze eigen
nasieonale scholen, maar we hebben zóveel slechts gemeen met die Duitse
en Franse, en zó weinig goeds met die Engelse, dat Demolins' opmerkingen
ook hier in allerlei vermolmde toestanden blijven haken om er grote splinters
af te trekken.
De Franse jongens, waarin te veel onverwerkte feiten worden gepompt
voor de vergelijkende staats -eksamens, zijn dezelfde als onze slachtoffers voor
Alkmaar, Willemsoord, posterijen, belastingen, enz. Wijst hij op de krietiek
die het Duitse klassieke onderwijs met haar vermaarde filologie moet onder
dan verscherpt dat bij ons weer de krietiek op het gymnasieaal onderwijs.-gan,
En als hij vertelt hoe flink de Engelsen hun jongens kunnen laten voorbereiden op de strijd in de maatschappij, dan is het iets weemoedigs om te
moeten denken, dat van al die volmondig erkende goede dingen bij ons geen
spoor is te vinden.
Een volledig overzicht van het onderwijs in ieder dier drie landen geeft
hij niet, en als wij hier een en ander uit de eerste hoofdstukken van zijn
boek aanhalen, dan is het alleen omdat sommige opmerkingen ook wel
Hollandse gewetens kunnen prikken.
„Vraag aan honderd jonge Fransen, welk beroep ze kiezen; driekwart zal
antwoorden dat ze kandiedaat zijn voor een of andere staatsbetrekking."
Aldus het begin van zijn aanklacht tegen Frankrijk. Aan onafhankelike
betrekkingen, daaraan wordt eerst gedacht als de jongen gezakt is voor
staatseksamens voor ambtenaar of ofsier, ni. a. w. als men hem eerst heeft
laten volstampen of volpompen niet de kennis die hij nodig heeft, om bij de
vergelijkende eksamens op de vragen der eksamienators weer te kunnen
opgeven, maar die onverteerd blijft als te ruw ingepropt voedsel. Chauffage
noemt de Fransman het, wij spreken — ik noemde het al — van inpompen,
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d. i. in de kortst mogelike tijd, (want de leeftijd van de kandiedaat voor
die eksamens heeft een grens) een oppervlakkige maar uitgestrekte kennis
te geven van een bepaald aantal vakken. Zuiver geheugenwerk, il passe
comme la fraicheur des souvenirs. Als men maar tot een gegeven ogenblik
alles kan binnenhouden, om dan de proef te kunnen doorstaan! Wat daarna
gebeurt, doet er niet toe. En natuurlik dat de onderwijsinrichtingen zich
naar dat stelsel vormen. In Frankrijk onstond het internat, de kazerne -school,
en al zijn wij daarvan gelukkig noch ver verwijderd, het kostschoolstelsel is
bij ons toch vaak alles behalve een iedeale pedagogiese inrichting.
Erkend moet worden, dat het stelsel uitmuntend geschikt is voor het doel:
burgerlike en mielietaire ambtenaren te vormen. Een volmaakt ambtenaar —
luidt de scherpe opmerking van de heer Demolins — moet zijn wil laten
varen, moet tot gehoorzaamheid afgericht worden, moet zonder tegenspraak
de bevelen van zijn meerderen opvolgen. En het régime van het internat
verdrukt bij de jonge man de gewoonte van de vrije, spontane handeling,
van de oorspronkelikheid. De geest wordt vast gewend aan het vooruitzicht
van klaargemaakte posiesies, die niets vereisen om vooruit te komen, dan
geduld, omdat alles bij anciennieteit, soms bij proteksie gaat. Het enige
is: erin te komen; is men daarin geslaagd, dan behoeft men zich slechts door
de regelmatige automatiese beweging te laten voortstuwen, op vaste tijdstippen,
van rang tot rang, om op een bijna altijd vooruit te berekenen ogenblik
pensioen te krijgen. Men weet alleen niet wanneer men dood zal gaan.
Voor dit overzicht is deze snauw aan de burokraten echter bijzaak. Van
meer belang is hetgeen de heer Demolins zegt van hen die niet geplaatst
worden van die talrijke kandiedaten. Wat moet er met hen gebeuren? Men
wordt maar niet zo ineens koopman, fabriekant of landbouwer; dat vordert
een leertijd, en vaak is voor de eksamens de beste leertijd voorbijgegaan,
aangenomen dat de geleerde jongelui geen tegenzin hebben gekregen in die
geminachte betrekkingen. Enfin, dan schieten nog over partiekuliere buro's
en de professions libérales.
Maar bij deze laatsten komt dan weer een van de eigenaardigste gevolgen
van deze opvoeding aan het licht: de onmacht om een vraagstuk grondig te
bestuderen. De geest is niet anders gewend dan om de oppervlakte van de
dingen te bezien, zij heeft slechts handboeken bestudeerd, om zoo spoedig mogelik
heel veel te leren. Metodiese, diepgaande arbeid is haar onmogelik geworden.
Niets is daarvoor zoo leerzaam als het Journal de la librairie, dat een wekeliks
overzicht geeft van de uitgaven in Frankrijk. De werken van lange adem worden
er steeds zeldzamer in, en als ze er in staan, dan hebben zij het karakter
van een encyclopaedie, van handboeken, van verzamelingen en feiten in een
vorm gebracht die gemakkelik is te overzien. Dat was in vorige eeuwen niet zo.
Een buitengewoon geheugen, snelheid van begrip, het talent om een uitlegging als het ware au vol te begrijpen -- dat zijn de eigenschappen die
dit onderwijs ontwikkelt, maar die eigenschappen zijn meer schitterend dan soliede.
Voor Duitsland laat de heer Demolins de taak van criticus over aan
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iemand die zeker tot de meest invloedrijke, al is het dan ook voor schoolzaken noch niet tot de meest bevoegde personen behoort, — Wilhelm II.
Hij haalt brokstukken aan uit een strafprediekasie die de keizer indertijd te
Berlijn over het Duitse onderwijs heeft gehouden. En dan klinkt hier als
het grote bezwaar: dat de Duitse school niet heeft gegeven wat men van
haar verwachtte.
Ze heeft dat niet gedaan uit technies oogpunt, omdat de filologen sedert
1870 voornamelik hun aandacht geschonken hebben aan de onderwijzende
materie, aan het onderricht en aan de kennis, maar niet aan de vorming van
het karakter en aan de behoeften van het tegenwoordige leven, en omdat de
latinisten het zover hebben gebracht, dat de leerlingen goede sijfers krijgen
voor hun Latijnse opstellen, terwijl zij voor Duitse opstellen ternauwernood
een voldoend sijfer kunnen behalen. Ze heeft het niet gedaan uit een prakties
oogpunt, d. i. uit het oogpunt van de vorming van de man, omdat ze de
jeugd niet zodanig heeft opgevoed dat deze beantwoordt aan de vereisten die
de tegenwoordige posiesie door het vaderland in de wereld ingenomen aan
haar, stelt; omdat ze haar niet geplaatst heeft op de hoogte waarop de strijd
oni het leven zal kunnen worden aanvaardt; omdat ze haar niet bekend heeft
gemaakt met hetgeen er in de wereld omgaat, en te veel wetenschappelik
ontwikkelden heeft voortgebracht, die het woord van Bismarck „wetenschap
rechtvaardigen. En eindelik heeft ze het niet gedaan uit-pelikrota"
een polietiek oogpunt, omdat — men bedenke dat keizer Wilhelm II aan het
woord is — zij de jonge mannen van dertig jaar niet heeft voorbereid om het
werktuig te vormen waarmee hij de Staat zou hebben kunnen bewerken,
teneinde zich spoediger meester te maken van de beweging, d. i. hier de

demokrasie.
En nu Engeland, dat al zoveel heeft moeten horen over zijn scholen, maar
dat dan toch maar flinke produkten van die scholen de wereld in kon sturen.
't Is niet het onderwijs van scholen in den trant van Eton, Oxford en
Cambridge dat de beer Demolins bedoelt, het is het vrijere onderwijs, en
als voorbeeld beschrijft hij dan de inrichting van dr. Reddie te Abbotsholme
in Derbyshire, een man die in zijn gemakkelik sportkostuum bij de eerste
ontmoeting op de Fransman, gewend aan de deftige dierekteuren der Franse
internaten in hun lange zwarte jas, al een eigenaardige indruk maakte. Die
kleding wijst al op iets, maar men hore hem nu redeneren:
„Het tegenwoordige onderwijs," zei hij, „beantwoordt niet meer aan het
„moderne leven; het vormt mensen voor het verleden, en niet voor het heden. ')
„De meerderheid van onze jeugd verbeuzelt een groot deel van zijn tijd met
„het studeren van de dode talen, waarvan slechts enkelen in het leven gele
hebben zich te bedienen. Ze glijden heen over de moderne talen-„genhid
„en de natuurwetenschappen, en blijven onkundig van alles wat het werkelike
„leven betreft, van de praktijk der dingen in hun verband met de maatschappij.
') Zie nu het lezenswaarde boek van Dr. D. Bos, over Volksopleiding, 1898. — RED.
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„Ons siesteem van lichaamsoefeningen heeft eveneens een hervorming nodig,
„evenals onze metode van werken. Wat de hervorming moeilik maakt, dat
„is de invloed die onze scholen ondervinden van onze hoge scholen, waarvoor
„zij een gedeelte van hun leerlingen voorbereiden. En die hoge scholen zijn
„als alle oude instellingen geen meester over zichzelf; een onzichtbaar onaan„tastbaar spook zweeft boven de direkteur en de onderwijzers: de geest der
„tradiesie en der roetiene, die meer kracht heeft dan de autorieteiten zelf."
De school moet z. i. niet zijn een kunstmatig milieu, waarin men met de
werkelikheid slechts in kontakt is door de boeken; zij moet een werkelike
praktiese wereld zijn, die het kind zo (licht mogelik bij de natuur en de
werkelikheid der dingen brengt. Teorie en praktijk op school reeds innig
verbonden! En daar een mens niet alleen uit een geest bestaat, maar uit
een geest verenigd met een lichaam, zo worde ook tegelijkertijd gevormd:
geestkracht, wil, fiesieke kracht, handigheid en vlugheid.
Geen geleerde mensen dus, maar mensen die zo goed mogelik voor hun
plaats in het werkelik leven worden voorbereid. Geen taalkundigen, maar
mensen die zich in de talen die nu bestaan goed weten te redden, en die
dat leren door het onderricht op deze school de eerste twee jaar, als jongens
van tien en elf jaar, in het Engels te ontvangen, de twee volgende jaren in
het Frans en daarna in het Duits, met een paar uur afwisseling per dag om
het geleerde niet te vergeten, terwijl Latijn en Grieks een bijvak zijn geworden,
open voor hen die het verlangen. Geen wiskunde in 't abstrakte, maar toegepast
op de werkelikheid: berekeningen voor de boerderij, de tuin, de werkplaats
enz. Geen natuurwetenschappen met het boek als uitgangspunt, maar op
grond van eigen waarneming, wat te gemakkeliker is, omdat de school buiten
is gelegen. Geen geschiedenis van jaartallen en oorlogen, maar een geschiedenis
van oorzaak en gevolg.
Vijf uur geestelik werk per dag, meer niet. 's Middags volgt de praktijk,
en het lichamelik werk, door arbeid op het veld of in de werkplaats. De
hele school wordt door de jongens zelf onderhouden; zelfs zijn ze begonnen
met een brug van 30 h 40 meter met gemetselde pijlers. En die middaguren
dienen tevens voor sport, voor wandelingen, rijwieltochten enz.
De heer Demolins verwacht bij de minachting voor het lichaam die in het
Franse opvoedingssiesteem bestaat, (lat dit gedeelte van het programma een
Frans huisvader zeker wel het meest zal verwonderen. Een Hollandse huis
zou er niet minder vreemd van opzien als hij hoorde dat zijn zoon op-vader
school 's middags niets anders deed dan wat handenarbeid en sport. Maar
we willen hier dan tevens wijzen op de opmerkingen indertijd door wijlen de
minister van koloniën mr. W. K. baron Van Dedem gemaakt. ') Die achtte
het niet twijfelachtig of een belangrijke factor, waardoor de Engelsen huil
Indiese rijk met zijn 300 millioen inwoners konden scheppen en instandhouden, was: hun sport. Hun sport die ze na de schooljaren niet laten

') Brieven uit Brits- Indië, de Gida 1895, Oetobernummer.
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rusten, en die hun een zelfvertrouwen geeft, dat zeer bevorderlijk is voor hun
prestige als overheersend ras.
En nu eindelijk nog de avonduren. Ook al weer vreemd voor onze jongens
die zich geen avond zonder huiswerk kunnen voorstellen: Ze zijn bij dokter
Reddy gewijd aan de vorming van de man van de wereld, van het welopgevoede jongemens dat niet lomp of verlegen is, en dat zich in gezelschap
van anderen aangenaam kan voordoen. De laatste drie uren van de dag
verenigen zich allen in het salon bij de dierekteur met zijn gezin en zijn
bezoekers als één grote famielie, en voordrachten en zang, en muziek, vooral
veel muziek, vullen aan wat conversasie alléen te leeg zou laten. 1
)

't Is, ik herhaal het, geen kwalificatie van de Engelse scholen die de heer
Demolins heeft willen geven, met de beschrijving van deze school. Hij geeft
die, omdat hij deze inrichting merkwaardig vindt als een symptoom van een
evolusie naar een opvoedingsysteem, dat meer ingericht is voor de nieuwe
eisen van 't sociale leven. In Engeland is die evolusie al een eind op weg;
de school van dr. Reddy is er niet de enige van die aard, en de resultaten
schijnen biezonder goed te zijn, getuige de verklaringen van de ouders, door
de heer Demolins ontvangen.
In andere landen broeit het ook, het vlamt hier en daar al op, en overal
is de eerste aanval gericht op de erfenis van de renaissance, op de klassieke
opvoeding. Het was onlangs met grof geschut dat Jules Lemaitre er in
Frankrijk op vuurde met zijn redevoering in de Sorbonne, 2 ) en het is zeker
wel tekenend, dat niet hem in dezelfde vergadering waarin hij dat pleidooi
hield voor een praktieser opvoeding, M. Bonvalot zijn opmerkingen als het
ware kompleteerde met een rede over betere zorg voor de koloniën, een rede
die hij besloot met een opwekking om toch eens wat meer ruimte in de
onderwijs -programmna's te gunnen aan
de sport!
En bij ons? Aan het zware sleepblok van het Grieks wordt al geducht
gerukt, zó hard dat ook het latijn door al die rukken veel heeft te lijden,
en al niet meer zo onwrikbaar vast zit. Maar dr. Reddy leert het ons, dat
is niet het enige wat er te doen valt.
D.
....

') Zou de 'School' van de heer Kleefstra in Hilversum niet 't meest nabij
komen aan deze voorstelling van prakties onderwijs? — RE».
') Zie Taal en Letteren van 15 Mei.

HISTORISCHE ROMAN.
„Men mag zeggen wat men wil van den historischen roman, ik moet mij
nog altijd afvragen of ons geslacht wel van geschiedenis houden zou, indien
er ons geen liefde voor ware ingeboezemd door die stoute inlevers in een
vervlogen tijdvak, die het verleden maakten tot nieuwe werkelijkheid en uit
stoffige paperassen levende menschen schiepen.
Het waar of onwaar van den historischen roman behoeft niet anders, niet
nuchterder precies te wezen dan het waar of onwaar van een realistische
studie. De documenten, waarnaar een Emile Zola werkt, zijn niet veel
deugdelijker dan de documenten, die een archivaris kan vinden. Alle artistieke
waarheid is een door het temperament van den schrijver gekleurde feitenreeks.
Van welken aard het document ook zij, het komt aan op de visie en niet
op het hulpmiddel.
Een realistisch romanschrijver mag wel uit verschillende dorpen wat nemen
om er zijn dorp van te maken. Als we dat dorp maar volkomen waar gevoelen. Niet anders doet een auteur van historische romans. Hij laat ons
historisch voelen. De ambtenaar der historie - registratie doet weêr anders; de
groote geschiedschrijver handelt nog weêr verschillend. Er zijn evenveel
historische waarheden als er schrijvers met historischen blik zijn. Waar ze
ophouden nuchtere feiten meê te deelen, geven ze een visie en dan alleen
rekent men hen tot de letterkunstenaars."
Hendrik Jan Schimmel's jubileum in Elzev. Maandschr. door F. L.

TOLLENS.

„Hoe groot de kring van Tollens' publiek was, blijkt uit het feit dat de 4e
druk zijner gedichten uit een oplaag van 10.000 exemplaren bestond, en
na enkele jaren in 1831 was een vijfde druk noodig.
Hij wilde een lof verdienen van een „keurig" verzenmaker te zijn. Keurigheid en degelijkheid was zijn devies. Daartoe ruilde hij zijn regels en
verschikte hij zijn woorden. Tollens liet zijn „gedichten ", eer ze gedrukt
werden, door Siegenbeek nazien voor de spelling. Tollens en Siegenbeek
zijn de grootheden van den tijd. Het doet ons goed ze samen te zien.
Het „Wien Neerlandsch bloed" van Tollens, vroeger maar half erkend,
werd na 1830 het volkslied. Nationale poëzie was gevraagd, en hier was de
poeët die haar geven kon, in geluk en ongeluk, bij overstroomingen en bij
bedelpartijen. Van oprechtheid en onoprechtheid is daar geen sprake meer.
Wij waren toen allemaal, in geestelijke dingen, op een een verkeerd pad gekomen."
(BYVANCK) De Gids van Juli '98.

SCHRIFTEN ZUR LIMBURGISCHEN SPRACHE
UND LITTERATUR.

(Vervolg van blz. 138).

Dann noch eine einzelheit. § 15 f. wird die erscheinung besprochen, dass
in wörtern wie daeck, ghemaeck, hoeff, loeff, weech auch in der stets eins i lb i gen form des nom. und ace. verlängerter vocal neben dein kurzen
erscheint, im gegensatz zum Ndl. (dak, gemak, hof, lof, weg) und in grösserer
übereinstimmung mit dem Hd. Es erhebt sich dabei die frage, ob diese
dehnung nur nach analogie eingetreten sei auf grund der mehrsilbigen formen,
wo die dehnung — in offener silbe — gesetzmässig ist, wie im Ndl., ob also
daek nur nach dike, loef nur nach lóves gebildet sei, oder ob darin eine
spontane lautliche entwickelung stecke. L. entscheidet sich für das letztere,
und zwar trotzdem er ausdrücklich annimmt, dass die in praetrita wie at,
gaf, nam gleichfalls eintretende dehnung, wie die völlige übereinstimmung
des vocals in sg. und pl. beweise, aus einer wechselwirkung zwischen plur.
und sing. zu erklären sei. Der grund, warum er für die substantive die
frage nach der anderen richtung entscheidet ist der, dass heute im Limb, ein
sg. wie weeg mit anderem vocal lautet als der plural weeg. Aber ich vermute sicher richtig, dass dieser heutige unterschied in der qualität resp.
quantität des vocals mit dem sehr merkwürdigen accentunterschied zusammen
zwischen sg. und pl. besteht. Die besonderheit des pluralaccents-hängt,der
ist durch die apocope, weeg aus Wege, verursacht; der verlust der silbe hat
in der accentuation einen reflex, oder man kann auch sagen einen ersatz
gefunden. Da also der unterschied im vocal nachträglich entstanden sein kann,
so wird es richtig bleiben, einen sg. wie wèg auf den pl. wège zurück zu führen.
Überhaupt muss man mit der annahme einer spontane n dehnung in geschlossenen silben wie dak, die man heute vielfach versucht, recht vorsichtig
sein. Die entwickelung ist also meines erachtens im Limb. dieselbe gewesen,
wie im Deutschen. Sie setzt voraus dass eine zeitlang schwanken zwischen
den organischen formen wie dag (gen. dZiges) und den ausgleichsformen dag
(gen. däges) bestanden habe, ein zustand der in der hs. des Servatius vielleicht
grade vorliegt. Im Limb, wie im Deutschen haben dann mit der zeit die
ausgleichsformen die organischen ganz verdrängt (bis auf isolierte reste, wie
nhd. weg als adv.). Man kann sich aber auch vorstellen, dass in einem
solchen kampf die neue form einmal nicht durchdringe und dann also wieder
T&L.vui.
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verschwinden müsse. Das ist in der that auch vorgekommen. Das Neuwestfälische steht auf dem standpunt des Ndl., aber im älteren Westfäl. sind
gleichfalls solche langvocaligen formen in der deelin., wie in der conjug,
versucht worden. Das ist eine gute probe auf die richtigkeit unseres exempels.
Herr L. hat die rücksicht auf die benutzer seines buches genommen, eine
inhaltsübersicht und ein sehr ausführliches register hinzuzufügen. Nur selten
hat er sich durch die schwierigkeit eine rationellen einteilung durchzuführen
zu einem notbehelf verleiten lassen, wie der unterbringung des aus kurzem
e entstandenen ei in seynden „senden" unter germ. ai.
Einen eigenartigen limb, text hat uns, auch bereits im jahre 1889, Dr.
Buitenrust Hettema zugänglich gemacht, ein altes Glossar, ') das in einer zu
Bern befindlichen Hs. angeblich vom ende des 13. oder dem anfang des 14.
jahrhunderts erhalten ist. Das werk, von dem bis dahin nur einzelheiten
publiciert waren, liegt nun in seiner gesamtheit sorgsam gedruckt vor. Ursprünglich ist es ein alphabetisches lat. -deutsches glossar, für unseren gebrauch hat
es der herausgeber nach den nl. worten alphabetisch geordnet und verwante
glossare, besonders den noch ungedruckten lat.- deutschen teil von Gerhard
van der Schuerens Glossar zur erklärung herangezogen. Bei der umordnung hat Dr. B. H. auch fälle, wie alen „absinthium" und alsne „sudes,"
oder roke „odor" und roke „yupes" in einen artikel gefasst, die doch wohl
besser getrennt geblieben wären. Freilich liess sich das bei lat. homonymen,
wie ,, jus sop vel recht" nicht machen, hier kommen aber doch wenigstens die
beiden nl. wörter alphabetisch zu ihrem recht. Leider hat der herausgeber
die absieht, eingehender über die sprache des denkmals zu handeln, aus zweck
aufgegeben. Es wird nur kurz festgestellt, dass sie zum-mäsigketründ
limb. gebiet gehört. Für die benutzung wäre aber eine feststellung wenigstens
der wichtigsten ortographischen eigentümlichkeiten, sehr wesentlich gewesen,
um die wir nun auch gekommen sind. 2) Auch aus einzelnen anmerkungen
beim text, wie bei euen node, sweppe geht hervor, dass der herausgeber ursprünglich geplante untersuchungen abgebrochen hat. Es ist manchmal recht empfindlich, seine hilfe entbehren zu müssen, und oft wäre es auch willkommen
gewesen, bloss zu wissen, wie weit er eine glosse verstanden hat.
Dass auch ein glossar und zwar ein verhältnismässig umfangreiches, aus
früher zeit ein wichtiges denkmal ist, braucht lesern, die sich einmal mit
sprachgeschichtlichen fragen abgegeben haben, nicht gesagt zu werden. Aber der
') Het Nederduitsch Glossarium van Bern bewerkt door Dr. F. Buitenrust Hettema.
Groningen bij Wolters 1889. 43. aflevering der Bibl. van Mnl. Letterk. XXXIV en
98 ss. — 1.90 f1.

') Die schreibung a findet sich in genamelec, geslachte, hartoe, alter, radere,
raetsele, saechte, wagen „trutinare." Das sind alles wörter in denen der glossator
neben a auch e kennt, oder doch gekannt haben kann. Heisst die schreibung nun,
man kann radere und redere lesen? Als einzelheil, die zu kennen hier und da
nicht unwichtig ist, merke ich noch die unterdrückung von w an in behouen,
bescoure, bespuen, ghetrue, pauelun, spouen, ungetrueheit, truenisse.
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auf den zusammenhang und das wesen der dinge gerichtete blick des heraus
weiss einem solchem denkmal auch noch andere, als sprachwissenschaft--gebrs
liche interessen abzugewinnen.
Auch diese glossare haben ihre geschichte. Dr. B. H. weist nach, wie sie
allmählich aus interlinearglossen auf dem wege über nach kategorieen oder
alphabetisch geordnete kürzere glossare entstehen, wie sie dabei ihren Ursprung
aus verschiedenen quellen oder aus glossen, die in form oder bedeutung den
ursprünglichen textzusammenhang noch ankündigen, noch lange verraten.
Auch für unser glossar wird eine entstehung auf ähnlichen wegen vorausgesetzt, bis zu einem gewissen grade auch erwiesen. Welche lat. texte etwa
zu grunde liegen hat der herausgeber nicht aufgespürt. So viel darf man
wohl annehmen dass werke kirchlichen charakters dabei waren, während die
zahlreichen tiernamen auf ein sachglossar weisen. Eine glosse wie infans:
nit sprekende vel kint weist allerdings wohl gar nicht auf einen text, sondern
ist rein grammatischen charakters. 1) Als erwiesen darf man den behaupteten
zusammenhang mit einem bisher nur zum kleinen teil gedruckten Harlemmer
und einem Trierer Glossar ansehen. 1 ) Hingegen lässt sich die Vermutung
eines zusammenhangs mit bestimmten limb. texten, besonders mit den Sermoenen nicht aufrecht erhalten, zumal nachdem inzwischen dargethan ist dass
die Sermoenen aus einer deutschen predigtsammlung übersetzt sind. Jedesfalls
aber ist das denkmal ein nicht zu unterschätzender beweis für gelehrte und
litterarische thätigkeit im limburger lande — weither wird das material wohl
schwerlich geholt sein — und zwar vielleicht auch ein beweis für die ältere
zeit, insofern das glossar auch wesentlich ältere elemente zu enthalten scheint.
Es ist freilich schwer aus einzelnen wörtern dafür schlagende beweise in die
hand zu bekommen. Beachtenswert ist ja die glosse cruusul „crusibolum."
Ist das wort in der sprache des verfassers überhaupt gebräuchlich gewesen,
so muss es auf tonloses -el ausgegangen sein. Nun ist in der that eine form
crusul, angeblich sogar crüsül, aus ganz alten glossen bei Graff IV 616
bezeugt. Beruht das zusammentreffen der form nicht auf zufall, d. h. ist
crusul hier nicht einfach ein schreibfehler für Grusel, so müsste man annehmen,
dass der verfasser gelegentlich auch ganz ungebräuchliche wörter aus seinen
quellen aufgenommen habe. Im allgemeinen macht aber sein werk einen ganz
anderen eindruck. Man könnte in diesem sinne auch wohl auf die orthographie uo verweisen, die das glossar in besuoken, besuokinge, muoden, undersuoken aufweist (vgl. auch uügen, gewügheil) die aber in diesen gegenden
schon lange nicht mehr gebräuchlich war. Auch hier ist jedoch immerhin
nicht zu vergessen, dass diese ortographie nur der differenzierung dient, über
die wir jetzt zu sprechen haben.
') [Dit acht ik hoogst onzeker. 't Kan een interlineaire of ook kantglosse
geweest zijn bij de bijbeltekst, waar over 'infans' gesproken werd; al is 't dan een
etymologiese glosse; 't hoorde toch tot een 'text'. — B. H.]
') Dazu kommt jetzt noch ein verschollenes glossar, von dem A. Beets eine
spur gefunden hat; s. Tijdschrift 13, 77 ff.
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B. H. belegt eine orthographische eigentümlichkeit des glossars mit einer
reihe von beispielen. Wenn verschiedene lat. wörter, oder gruppen von solchen,
mit demselben wort übersetzt werden, so erscheinen an den verschiedenen
alphabetischen stellen des glossars verschiedene schreibungen, z. b. bei congredi, eongressus aneverden, aneverdenisee, bei invadere, invasio ane uerden,
ane uerdinge, oder bei clementer sachte lek, bei inansuefacere und placare saegten,
bei lenire s achten, bei suavis sagte, bei mitigare leegten. Es erscheinen also
nicht nur orthographische varianten, sondern auch andere kleine sprachliche
unterschiede; so auch die endungen -heit und -heide, syncope und erhaltung
des vocals u. a., wie man aus den beispielen sehn mag. Es sind unterschiede, die
zum teil in der sprache desselben individuums bestehn können, zum teil aber
auch die berücksichtung fremder sprachformen voraussetzen. Diese eigentümlichkeit ist aber vollständig system in dein werke. Ich gebe zu den vom
herausgeber beigebrachten beispielen noch eine anzahl weiterer, ohne die sache
im geringsten zu erschöpfen. So stehn mit verschiedenen übersetzungen
afdon, afdun; afeniden, afsnjden; ander werue, anderwerf, anderwarf; angestlec,
angstelee; anxt, angelt; argren, ergren; armude, armode; baltheid, baltheide;
besuken, besuoken; dandere, dander; deilen, deelen, dejlen; dengen, dingen;
dicht, dijcht; dier, dir; diere, dire; doen, don, dun; donker, dunkel; dorper,
dorpre; driuen, drijven; druven, drouen; dore, dur; lof, loef; padre, nader;
negener wijs, negere wijs; nith, nijth; raden, raeden; r adere, redere; regt,
recht, reicht; reinen, rejnen; rigtre, richtre; riujre, rjujre; rouwe, rowe; roem,
ruem; rugge, rucge; ru, ruu; samenen, samnen; scade, schade; schoren,
schoeren, schueren; sculdech, sculdig; siede, side; slaep, slap; starkeleke,
stareleke; steen, stein; teende, Lende; twiuel, twjuel, tvjuel; undaet, vndaet,
undat, vndat; untsecgen, entseggen; vasten, vasten; vechten, uegten, veghten;
velken, velleken; uerhogen, uerhochgen; vroet, vruet; wagescale, wagschale;
weder, wider; wreet, wret.
Es kan keinem zweifel unterliegen, dass dies system vom verfasser unseres
glossars selbst herrührt. Dass wir es mit einem bewussten system zu thun
haben, kann man auch daraus abnehmen, dass sich an alphabetisch erster
stelle, oder bei der normalen lat. übersetzung die normale schreibweise findet. 1)
Mit vorsieht kann man das system denn auch wohl dazu benutzen, die gangbaren sprachformen des verfassers, seine eigtl. orthograpie und auf grund
dessen seine heimat zu ermitteln. Er hat also, wenn er an verschiedenen
alphabetischen stellen dieselbe übersetzung anwenden musste, die form variiert;
in der regel so dass, wenn das wort beispielsweise achtmal vorkam und zwei
formen zu gebote standen, in den drei bis vier ersten fällen die erste, später
die andere form gewählt wurde. Man wird nicht erwarten, dies system mit
voller folgerichtigkeit durchgeführt zu finden; aber verkennen lässt es sich
nicht, und ebensowenig lässt sich daran denken, dass diese systematisch
') [Ik twijfel echter zeer sterk hieraan. 't Stuk is namelik alfabeties naar
't Latijn, maar lang niet konsekwent, en hoogstens tot de 3e letter, (een a-b-cglossaar). — B. H.]
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geregelte variation bloss durch die benutzung verschiedener quellen mit ver
und verschiedener orthographic zufällig in das werk-schiednprafom
hinein gekommen sein könnte. Es ist interessant genug zu beobachten, mit
welchem grad von überlegtheit der verfassser the cache angelegt hat. Das mittel
welches er wählte ist nur die ausbildung einer auch sonst bei mittelalterlichen
menschen zu beobachtenden vorliebe für die variation in geringfügigen dingen.
Man wollte dadurch offenbar geistreich und gelehrt erscheinen. Unser verfassen
vermeinte vielleicht auch der eigenen sprache damit den anschein eines grösseren reichtums zu gebeft. Er vergass dabei dass sein Latein nur ein grosser
sammelteich für die sprache und litteratur vieler jahrhunderte war.
(Fortsetzung folgt). J. FRANCK.

KUNSTENAAR.
Dat Prikker van nature nog dichter bij het realisme staat of bij het impressionisme, dan hemzelf misschien bekend is, bevestigt, dat het symbolisme
door echte kunstenaars - naturen, van wie alleen het ware symbolisme te ver
alleen is te bereiken langs den weg der realistiesch-impressionistische-wachtenis,
gevoeligheid.
Tot het symbolisme komt men niet door theorie en ingespannen arbeid; maar
tot het symbolisme komt men door exces van impressionistische gevoeligheid.
Zoo als hij spreekt van het glimmen der blaadjes in de Scheveningsche
boschjes op een regendag, — zoo zoê een Fransche primitieve -realist ook
daarover kunnen spreken.
Zoo als hij in den verrukkelijken brief uit Visé, van zijn wandelen tusschen
de mooye kleuren vertelt, zoo zou misschien een uitmuntend neo-impressionist
ook kunnen verhalen.
Waar echter, ook te Visé, de rotsen figuren worden, groote menschen die
elkaar vasthouden om samen de zware blokken te dragen die boven hen zijn, —
daar begint iets symbolistiesch te schemeren.
Terwijl de bewering in het laatste gedeelte der verzameling over de heiligheid
van alles en ieder-een even als die over het groote geluk dat mag omgaan in
kringetjes spuwende baliekluivers, ons in de nabijheid van Emerson- en
Millet- sentimenten brengt.
Een der zijden van de diepe beminnelijkheid van de Brieven is dat men de
groote aanschouwings- wijzen en sentimenten van onzen tijd er argeloos in ziet
ondervonden en als bij verrassing geuit door de heldere instuïtie eener ongeleerde, ongeschoolde, onwetende, maar alles voelende en begrijpende jeugd.
En in mij hebben zij de overtuiging bevestigd, dat er, waar het kunst geldt,
nu evenals voorheen, slechts twee elementen bestaan: de bizonder onbevangen
en gevoelige mensch en de groote natuur om hem heen.
De groote natuur om hem heen, waarvan hij plotseling merkt, dat hij haar
gaat weêrgeven, zonder te weten hoe. Terwijl hem later dan al weder ont -dekt
kan worden, in welken stijl het dier groote natuur behaagd heeft zich door
hem heen te styleeren.
L. van Deyssel, Over Thorn Prikker,
Twee-maandelijksch Tijdschrift, Maart '98. --

BOEKAANKONDIGING.

Analecta V. Inleiding op Dichterstudie door Dr. B., Leeraar. —

Utrecht, H. Honig 1898.
De Bloemlezing van onze medewerker Dr. B., vind ik de beste van onze
„Bloemlezingen." Met „reserves" altijd. Voor mijn eigen praktijk heb ik
voor de eerste klasse het boek nodig gehad dat ik-zelf met de heer Meijer
van Helmond samenstelde; eerst later in 't jaar kom ik met Analecta I.
Eigenlik moest er eens critiek van de in gebruik zijnde Bloemlezingen komen.
Van de oudere vind ik Dozy en Stoppelaar de beste, en Steilwagen (ik
bedoel „De Keyzer", door Steilwagen maar in de school gestopt) — de
onzinnigste. Karakteristiek voor de hele richting van 't Middelbaar Onderwijs
is vooral Duyser. Er zijn er ook een paar soi-disant moderne die van
„beginselen" uitgaan (wat bij Dozy en Stoppelaar en Duyser ook 't geval is);
hierop dienen we toch noch eens te komen. Ik wil ondertussen niet beweren
dat Analecta I volmhhkt is: wie brengt er iets volmaakts in 't licht Dat
door de penne wordt verricht" staat er in de „Penne Const" van Jan Santink, schoolmeester van Bergklooster (zie op 't Overijsselsch Museum te
Zwolle); de stukken zijn voor de jongens, zo als we ze krijgen van de Lagere,
te moeielik: er zit te veel onderschikking in de stukken, de schrijfmanier
van de meeste van die schrijvers is noch te klassicisties, te weinig Germaans,
te weinig volkstümlich, te weinig natuur, te weinig individueel, te weinig
spreektaal (alsof er een sprèek- èn een schrijftaal behoorde te zijn!). Ik
denk dat Dr. B. dit wel eigenlik met me eens zal zijn (als ik ten minste
zijn „Woord vooraf" goed begrijp); en ik vertrouw dat hijzelf wel vinden zal
dat het „Leesboek voor H. B. S. en Gymnasia" bèter helemaal recht op de
lijn staat; laat dit het begin zijn en laat de Lagere school dààrop aansturen.
Maar over Analecta I, dat een zeer goed boek is, wil ik 't nu eigenlik niet
hebben. Ook niet over II, waar 'k anders ook wel 't een en ander over had
op te merken, b. v. dat de humoristiese stukken Een blijgeestig heer (van
Boudewijn -van der Vliet) en Een Doodsbericht (van Bruno Daalberg -De
Wacker van Son) beter voor minstens nog een klasse hoger zijn; en dat
Een Held een verbazend slecht stuk is, alleen geschikt (misschien ook zo
bestemd ?) om jongens te laten zien wat slecht vertellen is, hoe zij niet
mogen doen. Meer dan niet voor 't ogenblik; want nu ligt V voor ons.
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III en IV zijn er nog niet, maar de hele lijn is nu aangewezen. Ja zeker,
zegt Dr. B. (en mogelik heeft hij gelijk, waarschijnlik heeft hij gelijk; maar
we moeten dit noch niet als een „van- zelfs -heid" beschouwen) — op H. B. S.
en Gymnasia moet ook kunst zijn, ten minste woordkunst. Maar niet in de
twede klasse b. v. Bogaers' Tocht v. Heemskerk naar Gibraltar, en ook niet
in de twede klasse Staring; zo iets zal nu ook niemand meer doen; het
gebeurde in de dagen toen we noch allemaal suf en van suffigheid gek
waren (de Camera Obscura in de derde klasse is dat ook geen „dwaling" ?
ik heb noch nooit een klas gehad die hem ook maar in de allerverste verte
lezen kon, noch nooit een vijfde !). Wat Dr. B. in de derde en vierde klasse
bepaald hebben wil, weten we noch niet; in I en II zit toch eigelik ook al
kunst; hij bedoelt eigelik: in de hogere klassen moeten we de jongens ook
maar is tot fijnere kunst brengen, tot fijnere observatie, tot de observatie van
dieper, helderder zelf-bewusten. Nu bestaat dit deel V uit twee helften (ik
zal nu zo ongeveer presies proberen te zeggen hoe 't boek is) : in de twede
helft heb je dan de goeie kunst en daaronder vin je b. v. iets als „Volle
maan" van Winkler Prins.
In de verte zacht, melodisch suizen
Blanke lijn van 't drooggeloopen strand . .
Paarlemoeren plasjes langs den kant,
En er in de pinken en de buizen. Etc.
...

.

En van M. Boddaert:
Tusschen zilveren zee en avondgrijze lucht,
laag rondend in egaal gewolk, dun uitgestreken,
De sneeuwen meeuwen zweven, vrij in lange streken,
drijven en wieken voort in lenig weeke vlucht. Etc.
En zo meer. Nu als men een klasse heeft met jongens die wakker zijn
(„jonge die wakker" is vind ik anders wel contradictie in terminis), dan zou
men wel een heel boekje zo van Dr. B. willen hebben, want het bundeltje
Dichters van onzen Tijd bevalt, tenminste mij, niet bijzonder in 't gebruik,
en van Pol de Mont, behalve dat het te duur is, is te weinig „bloem ". Toch,
als Dr. B. er niet tegen opziet b.v. dit te geven (Herf8tbosch):
De lucht is blauw met teeder pluis van rood.
Rooie avondschijn brandt door het gouden woud,
en tooit met vele warme lichtjes 't hout.
Zij hangen doodstil, of zij in den schoot
van 't woud wel wilden blijven, en het groot
Mysterie opluistren, in dichtgebouwd'
boointempel dra te geven, als 't zijn goud
zal offren het Mysterie van den Dood.
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't Woud houdt zijn offer op zijn armen wijd
ten hemel — die al rooder wordt — bereid,
of 't weet hoe uit laat vlammenrood zal stijgen
Stormpriester, die 't Mysterie dienen gaat .....
Onder lichthemel, stilst in 't Alom-zwijgen,
het groote woud in kalm berusten staat:
als, zei ik, Dr. B. tegen dit nu niet opziet, ben ik benieuwd wat hij in zijn
zesde deel zal wagen te geven. Hij zal de weg wel weten, — maar toch acht
ik nu 't ogenblik gekomen, om hem in overweging te geven: is poëzie
doceerbaar? — „neen ", zegt hij; dan vraag ik: is door u bedacht (of neen,
dat zeker wél!) ..... is 't bij u al tot klaarheid gekomen wàt poëzie of
nu eigelik de poëzie van jongens is, hèbben ze poëzie? ja? bewijs mij; en
wat is dat dan? — verder wil ik dan vragen: hebt u, (of heb je, want ik
zit in gedachte niet de doctor of met de dokter te praten en dan word
ik altijd op 'n gepaste manier famieljaar) heb je in de werken van clie
dichters nu die jongens - poëzie gevonden? ja? laat me dat dan is merken dat
dat zo is. Kijk ik wanhoop er zoo aan om deze nu noch opwassende
jongeluis- en jongensgeneraties te .... te .... te .... wat drommel moet ik
nu zeggen: te brengen op de weg van de poëzie? nee dat „de" poëzie is
nonsensicaal; te brengen op de weg van hun poëzie? dat's ndch niet goed,
dan is 't net of ik van die verschillende jongens de weg, N. B. die eigen weg
zag liggen en daar mèt hun naar toeging; ik heb het: ik wanhoop er aan
de generaties rondom me heen te krijgen op de weg van 't zich-zelf worden,
van 't gevoelde, gelèden, genoten eigen waar en mooi (eigen zoals je zenuwen,
jou zenuwen en het timbre van je stem en de uitdrukking van je gezicht het
jouwe zijn); zo hard wanhoop ik daaraan, dat poëzie op school mij dwaasheid
toelijkt, illuzie, on-realisties in de lucht -geïdealiseer, bij velen die er aan doen
eigen -poëzie - loosheid en gebrek aan artisticiteit, domheid in poëzie en kunst;
maar hoe heb ik het dan niet Dr. B.; want hij lijkt me noch al een realistiese
man? 't Beste zal wezen Analecta VI af te wachten. Of zou hij soms verwachten dat we al zó ver op weg zijn tot dat nieuwe onderwijs waarin we
gebroken zullen hebben met de „weterij", waarin ,'t er maar om te doen zijn
zal zelfstandige sterke zelf - mensen te krijgen, — zó ver al dat zijn Poëzie-boek
ter rechter tijd zal zijn.
Dit is geen neuswijze voorbarige critiek; ik wil niet wijzer zijn dan Dr. B.
Ik zal verder gaan met hoe zijn boek is samengesteld. De twede helft is de
goeie kunst: Verzen als die 'k aanhaalde, aanschouwelijk, scherp, bepaald,
alles gezien en in zich gevoeld; meest van M. Boddaert wat ik heel best
vind, en van Winkler Prins wat ook goed is. Van Proza: veel observatie
van zieleleven, het gewone niet -verschrikkelike, niet-tragiese, niet -lager-dierlike:
ook dit vind ik heel goed; als Dr. B. daarmee in VI nu voorzichtig aan
voortgaat, dan ...... dan ...... kan dat door mij met een zekere twijfel
tegemoet geziene boek, waarachtig juist een trap worden tit, zelfbewust
laten we dit idee eens vasthouden. Onder dit proza, dat altijd-wording;
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eenvoudig, van -zelf, natuurlik, klaar, scherp is, omdat de observatie scherp
is zonder subtielheid en de zegging adaequaat, — zijn stukken van Emants, van

Robbers, van Brandt van Doorne, van Anna Ekker, van Fr. Coenen, van Roosdorp; en ook noch van Haverschmidt en van Geel. Maar nu de eerste helft!
„Inleiding op Dichterstudie" is de tietel en als zodanig moet ik het doen
kennen. Dr. B. gaat er van uit dat we noch rondom in de slechtigheid
zitten, dat we tegenwoordig noch als van zelf, in ons opgroeien, de slèchte
smaak beet krijgen, en slechte denkbeelden omtrent poëzie en schrijven,
zonder dat we 't weten, zich in ons hoofd gaan vestigen. En daarvoor nu
geeft hij eerst een aantal satiriese prozastukken ad rem: uit Hoffham's
frisse geschrift Theorie der Hedendaagse Poëzy een -en- twintig bladzijden;
Mulders Iets uit den tijd toen ik nog een lief vers maakte; uit Klaasje
Zevenster de bijeenkomst van (le dorstige Pleïaden; Van Effens tekening
van de Achttiende -eeuwse dichterling; een elftal bladzijden uit Adam Fokke
Simonszoon Moderne Helicon; uit Gorters Beeldspraak (ik hou niet van
Gorter, een oppervlakkig man, wel goed zeker, maar uit de periode
60-80). Goed! En nu komt er weer een poëties gedeelte. Het begint
met Bilderdijks Men haalt uit woorden en gedachten Van tijdgenoot of
voorgeslachten Gemakkelijk een vers bijeen ". Dit is een ouverture. Volgen
voorbeelden, staaltjes van dichterij als die wij tegenwoordig geen eigenlike
poëzie meer vinden: Greenwoods Avondzang, Tollens Winteravondliedje,
Withuys December, Van Baerles Een beekje, Messcherts Dichter en Proza
meer noch. De bedoeling van de Verzamelaar-mensch,NiuwladOro;
is nu, zijn eigen praktijk blijkens z'n Iets vooraf, dat men dit velerlei voor
hem mauvais genre met de poëzie van de twede helft vergelijke. Vergelijken
lijkt hem de goede weg; „niet door definities maar door vergelijken moet men tot
het inzicht komen wat het Dichterlijke eigenlijk is," -- „men begint daartoe
't best, in onzen tijd althans zeker nog," (ik cursiveer) „met de aandacht te richten
op wat het Dichterlijke niet, is." En nog op andere manier kan het gevoel
voor onwaarheid in poëzie worden gewekt: „Weinig is naeer geschikt om den
geest te scherpen voor „onzin," als 't overdrijven en belachelijk maken :"
„Le ridicule tue!" Op allerlei dichtgenre en dichtmanier geeft de Verzamelaar
daarom een hele kolleksie parodie, grotendeels uit Braga afkomstig, die vooral
als de leraar zelf het op aardige en waardige wijze weet te bezielen (ik bedoel
't expressieve lezen hiermee) verscheiden prettige en leerzame lessen waarborgt. Ik noem ervan (men weet in Braga staat werkelik eeu hele boel
goeds), — de Lijkzang op een Eend, en op een Kater; Een Vliegje in
October en Bij 't lijk van een worm; minneliederen in soorten; de „Ver
Poëzie" van Winkler Prins:-beldingspoëz"vaKrten„Siml
parodie allemaal en charge van allerlei valse gevoels-dichterij. Verder, ook
uit Braga alles, — geparodieerd het gewild eenvoudige, de aanstellerij van het
klink-dicht, het opgeschroefd verhevene, 't bedacht allegoriese. Dit is de
eerste helft van 't boek; en niet deze eerste helft wil de schrijver als Inleiding
beschouwd hebben, als een Inleiding tot de twede, — Inleiding is het hele
boek voor hem, er moet vergeleken worden.
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Hiermee heb ik mijn taak volbracht. JIk geloof wel dat het iedee van Dr.
B. goed is; in Iets Vooraf werkt hij het eenigszins uit. Wat de algemene
beginselen betreft, het zijn de beginselen van dit Tijdschrift, de beginselen
die voor de goeie verstaanders in de krietiese opstellen zitten van Kloos en
waaruit tegenwoordig het schrijven in Nederland bij hoe langer hoe meer
mensen, bewust of onbewust, al voorkomt: schrijven niet iets dat op zichzelf
bestaat, schrijven nièt = in woorden doen, met woorden doen, zaken in woorden
hullen; maar schrijven altijd — zaken schrijven, ieder woord dat men neerzet
een zaak, het woord tegelijk met de zaak geboren; mooiheid? — geen mooiheid
van taal als iets aparts, maar de mooiheid van de taal = de mooiheid van
de zaken; die mooie dingen heeft, in zijn oog, in zijn oor, in zijn ziel en
die ze zègt, die z'n taal is mooi, alle werkelike taal-mooi is dingen -mooi; zo
goed als men vergen kan, is geuite taal altijd als het adaequaat is met de
voorstelling: is de voorstelling slecht, of nevelig, of onvoldragen, dan kan
men niet vergen dat de taal anders zijn zal, dan hoort het zo dat de taal
ook zo is; „goed" schrijven, wezenlik goed, kan dus ook alleen maar voort
uit goed weten, en goed weten krijgt men niet dan door werkzaam -komen
z'n eigen intellect, door intellectueel zelf-doen; etc. etc., allemaal-heidvan
waarheden als koeien, maar .... ; kort en goed, zal iemand leren goed schrijven,
dan moet men hem leren waarnemen en hij moet er lust aan krijgen wat
daar in duidelike voorstelling in z'n hoofd staat, dat even duidelik te zeggen,
niet z'n mond of wat essentieel 't zelfde is, op papier, — en dit is eenvoudig
een zaak van oefening en van voorzichtige critiek van de oefening door de
meester, die zelf ook moet kunnen schrijven. Gewone mensen en dichters
hebben maar één weg, een en dezelfde weg is het, voor ons allemaal is
maar één wet: zien, feiten constateren, zien wat is en dat zeggen zo dat
't er staat en niet meer; zo komen de giote kunstwerken tot stand en zo
schrijven wij gewone mensen goed. En zo is deze Inleiding tot de Dichters,
de Artisten, ook weer school voor 't eigen schrijven van de jongens: en ook
dit ligt in de bedoeling van Dr. B.

NASCHRIFT.
Hoogst eigenaardig is het, hoe de Gids Analecta V „abfertigt." Wij weten
nu allang wat slechte poëzie is, zegt de Gids; kom daar nu asjeblieft niet op
terug en stop de jeugd nu maar vol met onze moderne als echt geaccepteerde
poëzie. M. a. w. de man die 't in praktijk ontstane boek in de Gids daar
maar eventjes voor niet goed, nee maar heelemààl niet goed verklaart, vindt
dat in Nederland nu de frase al goed en wel is uitgeroeid en er over de frase
nu maar niet meer moet gesproken worden en dat er om de jeugd iets
te-doen -hebben, aan de nieuwe litteratuur niets anders te doen is dan ze die
voor te leggen. Ik wou soms wel ook noch zo ervaringsloos-idealisties zijn
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als ik eenmaal geweest ben. Hoe skepties ik sta tegenover de bewering,
dat er op school aan poëzie gedaan moet worden (iets wat in ons onderwijs
een van- zelf -sprekendheid is), kan men zien uit mijn bespreking. Ook Dr. B.
heeft het blijkens zijn boek bij ervaring dat de poëzie -op-school een probleem
is. Hij nu heeft geprobeerd hóè de frase er uit te werken was en hoe 't gevoel weer werkzaam te maken in 't onderscheiden van echt on onecht. Want
in de grote menigte ook van de beschaafde en zeer beschaafde mensen en
hun kinderen, ook in de grote massa van de onderwijzende of docérende
mensen zit de frase er noch weet hoe diep in en is dat gevoel volstrekt niet
werkzaam. De Gids zegt „'t is niet zo "; maar de Gids idealiseert hier maar zo
wat en denkt de dingen niet. Dr. B. nu, een man van de praktijk, heeft zich
bij 't vergelijken en 't te lezen geven van parodie, charge, wèl bevonden. Ik
vind, iedereen die ook heeft gemerkt, dat z'n jongens van mooi en niet-mooi
eigenlik helemaal geen benul hebben en dat in de eerste plaats door 't niet
weten wat frase is, kan 't licht ook eens proberen; ömdat een schoolman
(dat daarom noch geen schoolmeesterstemperament [zie v. Deysel over Litte
hoeft te wezen), omdat, zeg ik, een schoolman het beproefd heeft-ratu]
en 't hem bevallen is. Ik denk dat de man in de Gids geen schoolmeesters wanhoop kent; hij zou 't anders waarderen dat eindelik eens iemand in plaats
van een Bloemlezing, zo maar, een Inleiding en een prakties iedee geeft.
V. D. B.

KLEINE MEE-DELINGEN OVER BOEKWERKEN.

Kalff's Geschiedenis der Nederlandsche
Over de Tooneelspelen van den Leidschen Rederijker Jacob Duym, door

K. Poll. — Groningen, J. B. Huber,
1898. (Gron. Proefschrift.)
„De tooneelwerkzaamheid van Jacob
Duym heeft in den kring der beoefenaars onzer letterkunde nog maar weinig
de aandacht getrokken. Prof. Jonckbloet
en Prof. Ten Brink gaan in hun Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde den
rederijker-dramaticus met volkomen stilzwijgen voorbij. Dr. J. A. Worp bespreekt
hem weliswaar in zijn studie De invloed
van Seneca's treurspelen op ons tooneel,

doch in verband niet het onderwerp van
dit boek alleen als Nederlandsch bewerker van Seneca's Troades. Zelfs in Prof.

Letterkunde in de 16de eeuw wordt aan
de bespreking van Duym's arbeid slechts
een bescheiden plaatsje ingeruimd. Toch
komt onzen auteur m. i. wat meer aan
belangstelling toe en verdienen-sprako
zijn dramatische voortbrengselen, zooal
niet uit een aesthetisch, dan toch uit
een literair- historisch oogpunt een opzettelijke behandeling; niet alleen immers
hebben ze beteekenis in verband met de
schaarschte der ons bekende zestiende
maar ook ken--enwschtolrk,
merken ze zich in meer dan één opzicht
door eigenaardigheden, welke Duym een
afzonderlijke en karakteristieke plaats in
de ontwikkelingsgeschiedenis van het
Nederlandsch tooneel doen innemen."
Aldus dr. Poll in zijn 'Vooraf'.
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Kleine mee -delingen over boekwerken.

Van de stellingen nemen we hier over:
Voor de vervaardiging van Maerlant's
Alexanders Geesten is het jaar 1254 als
terminus post quem aan te nemen; de
terminus ante quem is niet bekend.
Aangaande het sterfjaar van Boendale
verkeeren wij in volstrekte onzekerheid.
De stelling van Verwijs, dat de Nederlandsche Ferguut het werk zou zijn
van twee vertalers, is door Jonckbloet
(Gesch. der Ned. Lett. I, 3e druk, bl. 310
vllgg.) niet voldoende weerlegd.
Cats is niet de vervaardiger van het
aan hem toegeschreven antwoord op de
prijsvraag van de Academie.
Buiten en Binnen van J. Winkler
Prins: „'t Is met de verzen van den
dichter" etc. is waarschijnlijk geïnspireerd door Goethe's Gedichte uit „Parabolisch", waarmee het te vergelijken is.
In Het verlaten huis van Albert Ver
invloed te bespeuren van Alfred-weyis
de Musset's La nuit de décembre.
Hy sick! hem sick! hou sick! niet

als imperatief.
Het is onaannemelijk dat de onderscheiding van het grammaticale geslacht
in de Indogermaansche talen het uit
zou zijn van de verbeeldings--vloeis
kracht van den primitieven mensch, die
zich in personificatie uitte.
Bij het beoefenen van de philologie
der nieuwere volken behoort in onzen
tijd vooral werk te worden gemaakt van
folklore en dialectstudie.
Over het algemeen worden het gevoel
en de fantasie bij het middelbaar en
gymnasiaal onderwijs te veel verwaarloosd.
Verder noch voorgeslagen verbeteringen op: Esmoreit, vs. 198. Ferguut,
vs. 10. Het zinnespel van Den Groeyenden Boom van Liere.

B. H.

Beter Onderwijs en Betere Onderwijzers zonder rangeksamen en zonder
hoofden van scholen, door J. W.
GERHARD. (Met acht fotografieën
van republiekeinse scholen in Zwitserland.) Amsterdam, L. J. Vermeer.

80.(112blz.)f0.38.—
„Om nochmaals de aandacht èn van
regeringskringen, èn van de onderwijzers,
èn van 't publiek te vestigen op toestanden, welke 'n gezonde, en voor het
volksbestaan zo nodige ontwikkeling van
't volksonderwijs in de weg staan, heb
ik in voorliggende brosjure m'n taak, in
„De Positie der Onderwijzers" begonnen,
voortgezet. Ik wilde en wil schetsen hoe
de onderwijzers zijn, maar tevens hoe ze
konden en moesten zijn, oni zichzelf, de
school en dus 't onderwijs op te heffen.
„Daarvoor was er zeker geen betere weg,
dan onze toestand te vergelijken met andere
bestaande toestanden. Ik moest dus weer
vergelijkingen maken met 't buitenland.
„En wanneer ik voortdurend op 't vele
goede in 't buitenland wijs en immer
herhaal: „waarom zou dat bij ons ook
niet kunnen ?' dan beduidt dit nu toch
niet, alsof ik alles uit 't buitenland
beter zou achten, dan wat bij ons is?
Wel heb ik gevonden, en dat op grond van
jarenlange studie, en ook van eigen aan
dat de totaal-toestand van 'ton--schouwing,
derwijs en de onderwijzers in Duitsland
en in vele kantons van Zwitserland, en
voor alles van Zürich, beduidend gunstiger
is dan de totaal-toestand in Nederland.
„In deze brosjure zal ik trachten dat
te doen ten opzichte van de kwaliteit
van de onderwijzers en van 't onderwijs.
't Zal mij aangenaam zijn, als ik door
m'n arbeid medehelp aan de verwezen
beter onderwijs en betere-lijkngva
onderwijzers in Nederland."
Deze brosjure is aantebevelen; hij bevat
veel leerrijks voor ons Onderwijs en voor
onze onderwijzers. B. H

Kleine mee-delingen over boekwerken.

Der Urquel. Eine Monatschrift für

Volkskunde. Herausgegeben von
Friedrich S. Krauss. — Leiden,

vormals E. J. Brill. —
Volkskunde, Tijdschrift voor Neder
onder redactie-landscheFokr,
van Pol de Mont, leeraar aan het
Koninklijk Athenaeum te Antwerpen,
en A. de Cock, hoofdonderwijzer te
Denderleeuw. —
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Of dit alles ons Noordnederlanders
niet moet prikkelen? Wie slaat mee de
handen aan 't werk? En welke Vereniging steunt het Overijselse Genootschap
om te gaan verzamelen wat noch niet
verdwenen is, maar sterk aan 't verdwijnen is, is onze veel, ja alles, nivelIerende tijd? B. H.

Kinderen door F. Roosdorp, Amsterdam 1898.

Wie doet er hier in Nederland aan
Folklore-studie? Wel hebben zich enkelen
in een paar provinsies aan 't werk gezet,
een en ander met behulp van medewerkers verzameld; en wat is er van
geworden? Hier en daar mag er iemand
wezen die te hooi en te gras verzamelt
wat ter loops onder zijn bereik komt; maar
zich er aan wijden, wie is de man? —
Zoek die mannen in Zuid-Nederland,
meer als éen werkt daar in de Folklore:
A. de Cock, Pol de Mont, Aug. Gittée,
Van der Wercke, J. Leroy.
En toch, merkwaardig genoeg, ver
bij de vroegere firma-schijntLed
E. J. Brill, een maandschrift voor de
kennis van oude volks-zeden, enz.: Der
Urquell, herausgegeben von Fr. S. Krauss.
Gevuld wordt dit echter met duitse
mededelingen, sagen, rond-vragen, enz.
Van veel belang zijn deze voor Vergelijkende Folklore.
Nederland echter schijnt vergeten.
In dit opzicht is Belgieë ons vooruit.
Toegevoegd aan De Toekomst, geeft elke
aflevering enige Volkskunde, onder redaksie van Pol de Mont en A. de Cock.
Van belang zijn ook de afzonderlike
uitgaven, b. v. De Cock, Volksgeneeskunde; Vlaanderen; A. Lortens, Oude
kindervertelsels. —

J. Roosdorp. Hij was maar een héel

klein naturalistje, auteur van wat zwakke
schetsjes, die er nèt even door konden.
En dan schreef hij een tijd lang aan
onze letterkunde in-teknigovr
het Weekblad De Amsterdammer, met
een enkele maal een langer artikel, over
een boek.
Toch hoorde hij „er bij". Hij oordeelde
nu en dan zeer juist in zijne kritiek.
Hij deed niet gewichtig. En hij werkte
niet onzuiver. Hij deed, heel eenvoudig,
zijn best. Ja, hij was een der onzen."

Tweem. Tijdschrift. L. V. D.

Over de navolging van Christi, door
Mathijs Acket.
„De heer Acket komt met onvoldoende
kennis van zichzelf tot den man dien
hij niet voldoende heeft leeren kennen,
en hij spreekt naar de mode van den
dag, over dingen waarvan men niet
spreekt in het begrip van iemand dien
men lief heeft, zoals men Thomas moest
lief hebben om hem te kennen."

De Gids, Juli '98.
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VONDEL -STU DIE ËN.

II.
DE VERCHRISTELIKING VAN DE HEIDENSE EPIEK.

„Verbasterden van Godt,"
dus spreekt Vondel in De Heer! y c k he it
der K e r e k e tot de Heidenen, nadat hij ze eerst roem laat dragen op de
oudheid van hun afgodiese dienst,
„Verbasterden van Godt, gij stut met hals en schouder
„Uwe afgo8n, doch vergeefs. De waarheid is veel ouder
„Dan uwe logentaal, en al wat gij verdicht
„Van uw gevloeckt altaer de hel ten prijs gesticht." 1
)

En zo dachten er van z'n tijdgenoten meer over. Maar toch, zeiden ze,
was 't noch wel te zien, dat de luister van de Goddelike Waarheid, hoezeer
dan ook verbasterd, 'n glansje had gegeven aan de Griekse Olympus. —
,, Enig begrip van de Drieëenheidsleer altans," meende er een, 2
viel in
geen geval bij hen te ont kennen. Vanwaar anders de d r i e-puntige blik
voerde, en de drietand in Neptunus z'n hand? Vanwaar-sem,diJuptr
die éne Godheid met drie namen: Apollo, Liber en So!? En dan Diana
met de drie aangezichten? En de d r i e- koppige Cerberus ?"
„Zeker," zei 'n ander, 3) — » hebben de Heidenen de Triniteit gekend, al
„begrepen ze de Waarheid niet ten volle. Want kijk eens aan: Vereerde men
„niet in Jupiter, Juno en Vulcanus, de Zon, de Maan en het Vuur? -„Nu, dat is nu het leerstuk in z'n verbasterde vorm! En dan redeneerden
„die Heidenen zo. Jupiter is niet alleen de God van de Zon, maar ook
)

„

') vs. 1011—'14.
') El. Scheddius de diis Germanis. Cap. XXV. Zie Naerder Onder
-rechtingd
Bijlagen bij Unger (1657-1661).
') Philippus Cluverius. Lib I, Cap. XXIX, Germaniae antique. Aldaar.
T&L.vnl.
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„van de Hemel. En Juno is niet allen de godin van de Maan, maar
„ook van de Lucht. Kijk, zeiden ze dan, nu hangt de h e m e 1 over de
„lucht, waaruit blijkt, dat de hemel en de lucht man en vrouw zijn, en
„dus Juno de gemalin van Jupiter is. Ook zijn, vertelden ze dan, de
„h e m e 1 en de 1 u eh t uit 't zelfde zaad gekiemd, vandaar de broederlike
„verwantschap, of liever, — want Juno was 'n vrouw, — de verwantschap
„van broeder en zuster. En ze noemden daarom Juno 'n zuster van
„Jupiter. — In zeker zin hadden nu de Heidenen 't aan 't rechte end met
„hun broederschap; God en Christus zijn toch even oud en even eeuwig.
„Maar ze zagen niet in, dat Christus niet als 'n vrouw onder God berust,
„maar als 'n z 0011 onder hem staat. — En wat het vuur betreft: de Ouden
„lieten Vuleanus spruiten uit de verbintenis van Jupiter en Juno. En dit
„beteeken t van zelf niets anders dan de Heilige Geest, die ook in onze
» voorstelling als 'n vuur is, dat zichtbare stralen uitzendt."
Dit staaltje moge volstaan om te laten zien, hoe in de 16e en 17e eeuw
herhaald en voortgezet werd, wat het vroegste Christendom had begonnen.
De oudste litteratoren der Kerk, hadden, voorzover ze niet kortweg de hei
schrijvers verstieten, in sommige wijzen en dichters der klassieke oudheid-dens
mannen menen te zien, die aan de deur der Waarheid hadden geklopt;
zieners zelfs, aan wie op hun kloppen was opengedaan. En vlijtig ging men
uit die Ouden verzamelen, wat ze voor de „Waarheid" hadden „getuigd,"
niet slechts om de aanvallers uit 't heidense kamp met hun eigen wapens af
te slaan, maar ook om de tegenstanders te winnen voor 'n Evangelie, waarvan
de sporen en de voorspellingen zich in hun eigen literatuur lieten vinden.
De klassieke Oudheid werd de dienstmaagd van de Christelike apologetiek.
Later was de Renaissance gekomen, die de Oudheid van het Christendom
had losgemaakt en als iets op zichzelf staande had leren kennen. Doch
ondanks deze grote kultuur-omwenteling, bleven de mystieke geestes -stromingen
der latere M.E. ook in de Nieuwe Geschiedenis bestaan, en werden in de
eerstvolgende eeuwen noch verbreed door de overal ontwakende zucht naar
kennis, en verdiept door de verinnerliking van 't godsdienstig leven, alsmede
door de geleerdheid en werkzaamheid der Jezuïeten. Het allegoriezeren zat
bijwijlen in de lucht. Protestanten en Katholieken deden er aan; historici
en andere wetenschappelik gevormden evenzeer als theologen van beroep. In
't biezonder legde men er zich op toe, de Heidense mythologie christelik te
verklaren. Kon men eenmaal aantonen, dat de Christelike waarheden, schoon
dan ook verbasterd, door de Heidenen bewaard, heilig gehouden en geleraard
waren geworden, dan zou dit pleidooi niet alleen de verheerliking van het
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Christendom als de oudste, enigste en zuivere Godsdienst tot resultaat hebben,
maar ook aantonen, dat de bewondering voor 'n dergelik verbasterde wereld niet
kon samengaan met de onvermoeide toewijding, die de Ware dienst uitsluitend
voor zich vroeg. Een slotsom dus, die lijnrecht inging tegen de draad van het
opkomend Klassicisme, en daarom voor de studie over de Geestes - worsteling in
die tijden, zooveel te meer onze aandacht voor deze mystieke beweging inroept.
Bij dergelike exegeten van de Heidense Oudheid, moeten we zo wijs zijn,
n christelik-allegoriese opvatting van het Oude Testament te veronderstellen.
Op hun mening toch, dat het Woord Gods, in Christus vlees geworden, in
oude tijden al aan Hebreeuwse uitverkorenen was geopenbaard, was het, dat
'hun bewering zich grondde, als zouden ook de grootste heidense geesten deel
hebben gehad aan de voor-christelike Gods- openbaring. Hij, die de band
vormde tussen 't Jodendom en 't Heidendom, en de Goddelike „Wijsheid"
van de Hebreeuwen aan de omliggende volken had overgeleverd, was — om
alleen de voornaamste te noemen — 'n alleen bij tradiesie bekende, maar
toch veel - aangehaalde T r 1 s m e g ist e s. ') Door Abraham de aartsvader
ingewijd in de Goddelike geheimleer, bracht hij de Oer -christelike Waarheid
naar Egypte over, vanwaar Mozes ze ongerept mee naar Kanaän nam.
Andere heidense volken, zoals de Grieken, hadden ze onbegrepen aanvaard,
en met afgoderij besmet, zodat de Waarheid ternauwernood herkenbaar onder
'n polytheïstiese dwaalleer verscholen bleef liggen en vergeten werd. Wel
hadden enkele grote geesten de ware zin van hun verbasterde kultus gevat,
maar de tijden waren er niet naar geweest om voor de herstelling van de
aloude dienst in de bres te springen. Zo wisten goede verstaanders in
Homerus de werking van de Heilige Geest na te speuren; anderen bij
Sokrates, meer noch bij Plato; biezondere aandacht trok de boven allen
uitblinkende Aristoteles; en van de Romeinen heetten Ovidius,
Ovid
maar
vooral Virgilius met de ware Goddelike wijsheid begiftigd te zijn. Betreuren
deed men 't wel, dat de Mantuaan, wiens werken de inhoud van zulk 'n
zuivere ziel vertolkten, geleefd had onder de heerschappij van valse Goden, —
niettemin gedacht men hem vooral als de Christenprofeet; geen wonder
waarlik, zo reeds geesten als Grotius,
rot op 't voetspoor van tal van eeuwen,
in de 4e Ecloge door Virgilius de komst zagen aankondigen van Christus,
als de verwekker van 'n nieuwe gelukkige tijd. 2
)

'1 Men raadplege Vondels didaktiese werken, de Inleiding op de Metamorf.
v. Ovidius, en voor de merkwaardigheid, Op den Edipus of Teeckentolk
van den E. Heere Athanasius Kircher, Verlichter van de Gebloemde Wijsheit
der Egyptenaren, enz. (Unger 1652-1653).
') Hugo Grotius, De vent. relig.'christ. L IV. § 9. Uitvoeriger bij Compar e t t i, Vergil-im Mittelalter, en bij Piper, Evang. Kal. 1862.
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Vondel was in 't begin van z'n dichterloopbaan al van top tot teen Bijbel
neme z'n eerste de beste bruilofts- refrein; ') men ga, steunende-alegorist.Mn
op de aan 't Pascha voorafgaande K 1 i n c k e r t s, van Brer8 en anderen,
aandachtig de inhoud van z'n eerste Tragi-comedie na; men leze Het Inhoud
en de tekst van 't door en door mystieke H e e r l y c k h e y d van Salomo n
naar Bartas; men beoordele het merkwaardige en leerrijke Voorbericht 2
op de Helden G o d e s, 3 ) om tot de overtuiging te komen, dat de dichter
in Israëls aartsvaders, richteren, koningen en profeten 'n wolk van Christusgetuigen heeft gezien, allen dragers en verkondigers van het Goddelik Mysterie.
En dit verkerstenen van de Joodse historie en literatuur nam bij Vondel
toe, naarmate hij in kennis won en hij met de jaren z'n inwendig sterk -godsdienstig leven voelde verdiepen. Zo elk huwelik toch door God bedoeld was
als 'n voorbeeld en naverhaal van de vereniging van de mensheid met
Christus; zo elke geboorte 'n inzetting was, die de Wedergeboorte en de
opname in 't Eeuwige leven afschaduwde, moest dan 't aardse leven zelf, de
historie der volken, al 't eindige ten slotte, niet beschouwd worden als 'n
symbool van het Oneindige? — en moesten dan niet in de Heilige bladen der
Goddelike Geesten de aanwijzigingen schuilen dat ook zij de dingen dezer
wereld als afdrukselen van dieper en doorluchtiger heerlikheden hadden betekend? In deze zoeklijn van Vondel lag z'n Katholicisme; meer noch dan de
Bijbel zouden de apokriefe boeken hem Geest-verwanten tonen; meer noch de
kerkelike tradiesieën en de uitspraken der Heilige vaders; en zo deze hem niet
konden bevredigden, konden mischien het de erfgenamen der Parijse scholasten
doen, en zo nièt, dan de nièts ontziende hermeneuten onder de geleerde
Jezuïeten. Daar zod en daar moest 'n alles doorzielende Gods- openbaring
zijn; het minste als het meeste moest het heil aanbrengend Geheimnis omsluiten. ') En hoe wijd de Moederkerk haar muren ook heeft uitgezet voor
)

'J Zie jaarg. 1897, afl. 3.
') Aenden opmerckenden en verstandigen Leser. — Zie ook 't voorafgaande
Klinekert.
') Bij Unger, 1618 –1620; vgl. ook z'n overige Jaar- en Huwelijks-zangen
(o. a. bij Unger, 1621-1625) en de Aendachtige Betrachtinge van
Christus Lijden (1621-1625).
`) Vgl. z'n Toetssteen (bij Uunger, 1648-1651), waarin:
Mijn jonkheit bondt door errefleer
Zich aan een Secte, en geene meer,
Tot datme, door een klaerder blijck

Van 't Weereltlijck en Kerckelijck,
Ontdeckt wiert, in een' schoone dagh,
De Perle, die verborgen lagh, enz.
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hem en zijnsgelijken, de blijdschap over z'n rijke vondst was te groot, of
z'n trots, te kunnen anticipéren op de zege der Waarheid, te hoog, om niet
Terwijl z'n
als 'n wijze Trismegist 't kleinood voor zich zelf te bewaren.
tijdgenooten hun betoog en strijd in 't Latijn voerden, ging Vondel tot de
menigte spreken, en even ongezouten vrijmoedig als Maerlant, maar van z'n
tijd en z'n volk hoe langer hoe verder verdwalend, begon hij dingen te verkondigen, waarvan z'n Protestantse omgeving de schrik op 't lijf kreeg en
waarover z'n geloofsgenoten van de tegenwoordige tijden, zo niet al uit zijn
eeuw, het hart zouden vasthouden. Juist dat wat de Roomsen aan de Hervormden verweten, als zouden ze Gods woord, ieder op z'n eigen gezag, met
menselike tongen vertolken, — juist ditzelfde eigendunkelik interpreteren van
oorspronkelik anti-Christelike stoffen was de vereerders van 't zuivere Evangelie
'n soort van ergerlike heiligschennis, en 'n werk des Duivels. Wat daar
noch bij kwam, was, dat Vondel in het omsmeden van de Heidense stof in
Christelik-apologetiese wapenen, biezonder eigendunkelik te werk ging. Alsof in
't verliezen de eer lag van 't wagen, en in de neerlaag die van de martelaarskroon,
zo luchthartig geeft hij aan z'n onchristelike argumenten 'n christelike draai,
om ze ten slotte noch, scheef te zien stoten tegen de sterke muren van 'n
goed afgeronde en ratieonalisties verdedigde Protestantse theologie. Wat gaf
het hem daarbij, of hij z'n aanval met zwaar geschut begon, en Trismegist
in 't front, Lao tan t i us en Augustinus op de vleugels, benevens de
overige — Heidense — wijzen" in massa liet optreden, om voor z'n verdere
operasieën de nodige ruimte te maken! Voor de tegenpartij was 't een
kanonnade met los kruit; men sprak nu eenmaal tweeêrlei taal; en Vondel,
alleen zich zelf gerechtigd achtend tot spreken, omdat hij, met de `Geest'
begiftigd, de „Waarheid" herkend had, — achtte zich niet verplicht, rekenschap
aan zich zelf of aan anderen te geven omtrent 'n gezichtspunt, dat voor de
„vervormden," zoals de Katholieken ze noemden, in hun dwaling en blindheid ten enemale duister was. Zo isoleerde hij zich hoe langer hoe meer;
elk toneel- „Berecht," dat, 't zij dan ook perifrasties, z'n wijze van zien out vouwde, joeg plotseling 'n drom van voorvechters van 't Calvinisme in 't geweer, als ware hun 'n oorlogsverklaring voor de voeten geworpen; en Vondel
kon 't verdriet niet ontgaan, dat z'n tegenstanders, hun voordeel doende met
hun posiesie en met de historie, hem in z'n toch in elk geval onschuldig
Katholicisme, als behept met onnasieonaal gedoodverfde simpatieën belas')

') Zie vooral de Inleiding op 0 vi d i u s' vertaling, en op de n Ed i p u s of
Teeekento1k.
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terden. ') We spreken niet eens over de aanvallen, die hem in z'n persoon
en naam aantastten, welke uit z'n eigen plaagzucht verklaard mogen worden;
z'n kracht, scherpte en geest had z'n tegenstanders meermalen gegriefd, en
hun weerzin tot haat gedreven.
Een karakteriezerend staaltje van Vondels apologetiese poëzie, met z'n
kracht of zwakheid van bewijs, — al naar men wil, levert het betoog over
het vóór-Christelik begrip van de Drieëenheidsleer bij de Joden en de Heidenen,
een betoog, dat thuis hoort in de Bespiegelingen van Godt e n
God t s dienst," maar vóór dat het lijvige leerdicht in 't licht kwam,
afzonderlik (in 1659) werd uitgegeven onder de tietel: „Onderwijs van
het Geloofspunt der H. Dryeenigheit." De argumenten zijn weer
geheel andere dan die we in 't begin van 't opstel door anderen lieten
aanvoeren. Vooraf gaat de bewering, dat de Zoon en de Geest even goddelik,
en evenzeer onze verering waardig zijn, als de Vader. — „Waarom zou
't niet? — heet het verder, —
De Joodsche File bouwt de Dryheid op dien grout.
De groote Maimon spreekt met hem uit eenen mont.
Zij stellen een' die kent, gekent wort, en de kennis;
Waerin hen Albo volght, en natreet, zonder schennis.
Zij geven Godt den Zoon den titel van Godts Woort,
Daer Godt het al door schiep, en dat van geen geboort,
Gelijck de Vader, weet, die met dit Woort quam teelen
Naer menschelijcken stijl. Zoo veel Rabbijnen scheelen
In Christus Godtheit, noch Messias titel niet.
Dit is d' aertsengel, Godts gezant, die wijt gebiet,
Verlosser, Bethels Godt, aen Amrams zoon verscheenen,
Uit eerie doorne haegh; een engel, die voorheenen,
Hen uit Egypten leidde, en met zijn aengezicht
Voorheentrock: die genaeckt het heilige gesticht
Des tempels. Vraegh 't vernuft der schranderste Kabaelen:
') Zie b. v. bij Unger (1648-1651) de Bij lagen C—F. Hierbij 't Antwoort
aen den Paepschen Poeet; met:
Per Papen moordlust smeet bijna de werelt neder,
Schoot WILLEM met een loot, en soo vervloeckt als vals
Holp Coligny en soo veel duysent om den hals,
Ja Vranekrijcks koningin, enz.
Hoe ver men ging, blijkt uit z'n verweer: O p een Moor t p as q u y l in
dezelfde bundel.
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Zij onderscheiden Godt in dry doorluchte straelen,
Den Vader, en den Zoon, of 't Woort, en oock den Geest.
Zij zien de mooghlijckheit dat Godt zich op de leest
Des menschdoms passe, en zich met ons natuur bekleede.
De Talmud eigent hem Godts hooghsten titel mede,
Den naem, bij geen Hebreen te noemen onverschoont;
En ziet den tijt die Godt met zijnen vinger toont.
Hoe kan d erfvyant der Dry-eenigheit met reden
Dan drijven dat (lit punt der Dryheit den besneden
Ten aenstoot dient, en van Messias kroon vervremt;
Naerdien de Kabalist, en Talmud dit bestemt,
En menigh grijs Rabbijn, die blijde op Davids zangen,
Messias tegengaen, op 's vaders troon ontfangen,
Aenbidden. eeren, en hem offeren, terwijl
De jongste Joden stout veraerden van dien stijl.

Fermeel ') uit Plato stelt, door 't helder licht van reden,
In een' die 't al regeert, dry eveneeuwigheden,
Het goet, 't verstant, en oock de ziel van 's weerelts kloot.
Bij 't goet verstaet hij Godt, den Vader, die dit groot
Gebouw van hemel, aerde, en zee, en alles stichte,
Eenvouwigh, onbeweeght, en boven al 't verlichte
Verstant gerekent, rijck in alles, overvloeit
Van goedertierenheit; 't verstant, dat eeuwigh bloeit,
Ontspringt oirsprongkelijck van dezen goeden vader;
Gelijck een glansrijek licht, uit aller glanssen ader,
De zonne, en dit verstant is een verstandigheit,
Die, goddelijck van aert, met reden wort gezeit
De beste zoon te zijn van 't beste goet des grooten.
De ziel der weerelt, uit 't verstant van 't goet gevloten,
Gelijck een strael van 't licht, straelt sterek met haeren strael
Door alles, onderhoudt, en zielt het altemael. 2
)

Dat Mai m o n ides afwijkt van File, doet minder af. Dat Alb o Maimonides verkettert, wordt ook niet geteld. Dat de drie grondstellingen des
') F er m e 1 i us, een Franse exegeet tijdens Hendrik II.
_) vs. 25-54; 67-82.
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geloofs van Albo heel wat anders zijn dan het drieënig Godsbegrip van de
Christen, betekent weer niets. In alles beslist de Drie -heid, het sybboleth
van de `Geest.' Uit de Heidense en Joodse stoffen, uit de Talmud, de Rabijnen
en de Kabbalisten, speurt hij het heilig wezen der Godheid; en tegenover
't gevonden ware Licht, zinkt al de overige stof, als logen en dwaling, in
't waardeloze Niet terug. Hoe leert ons 'n dergelijke arbeid, met welk 'n
voorzichtigheid we deze dichter moeten lezen en verklaren; en hoe omzichtig
we te werk moeten gaan bij 't bepalen van de plaats, die in de rij onzer
17de eeuwers, aan Vondel als klassikus en als vaderlander toekomt. We
gaan begrijpen dat iemand, die in Plato bewijzen zoekt voor de Triniteit,
en in Ovid i us' Metamorfozen de Bijbelwoorden 't zij dan ook in heidense
mythen verscholen, herhaald ziet, meer in z'n mars heeft; en we haasten
ons de verzen te vervolgen, waarmee we ons opstel inzetten, maar waarvan
we ons tot het maken van 'n paar opmerkingen lieten afvoeren. In die
verzen zullen we ons vermoeden bewaarheid zien.
Tegen de Heidenen dan gaat het:
„Verbasterden van Godt, gy stut met hals en schouder
Uwe afgo8n, doch vergeefs. De waetheit is veel ouder
Dan uwe logentael, en al wat gy verdicht
Van uw gevloeckt altaer, de hel ten prijs gesticht,
Toen Ninus Belus rijek en Asie regeerde
Zijn' vader tempels boude, in beelt en offer eerde,
En eerst d' afgodery in zwang bracht, en haer' smoock; 1)
Waer op de helsche geest in d' afgoón school en doock;
Den menschen, die door dwangk voor d' outers nederlaegen,
Met zijne oraklen diende, en antwoorde op hun vraegen,
Tot dat by d' offereer, den hooghsten dienst van Godt,
Zich toege- eigent had, geholpen door een rot
Van logendichtren, en vernuft van kunstenaeren,
En offerschouweren en vogelwichelaeren.
De weerelt, onder 't juck der afgoön, steende vast,
Te jammerlijck verdruckt, en zagh van dezen last
Zich niet t' ontslaen, noch dorst een woort hier tegens spreken,
Tot dat een Epikuur het hooft quam op te steeeken,
En, zonder maghten of schynheiligheit t' ontzien,

') Dit verhaal omtrent de oorsprong van de afgoden- (Baäls-) dienst is ME.
tradiesie. Zie Maerl. Rijnbijbel en de Gulden Winkel.
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Der valsche goden Faem en maght het spits durf biên,
Om 't menschenofferen, en andre gruwelwetten
Te stuiten by den Grieck, door redelijcke wetten,
En 't licht van vrou natuur; gelijck al voor een wijl
De leitsman der Hebreen, doch met onfaelbren stijl,
En uit den naem van Godt, zijne uitgevoerde Joden
Den dienst der afgoón streng verleert had, en verboden;
Een' godeloozen dienst, daer d' oude Trismegist,
Voor Nume en Cecrops tijt, al van te tuigen wist,

Hoe d' ouders, van Godts eer verbastert, Goden schiepen,
Door hun vernuft en kunst;
Oock zagh by in 't gemoet
Een andre tijt, wanneer een godtsdienst zou verschijnen,
Waer voor de godtsdienst van Egypte most verdwijnen;
Voorspelling die zoo net op Christus heileeu slaet,
Die 't menschelijck geslacht herstelde in beter staet,
En al wat Zonnestadt Athene en Rome slooten
Door ootmoedt wonderen en lijden om quam stooten,

Noch kan men onder u een ry van wijzen noemen,
Die alle uit eenen mont aenbidden eenen Godt,
Een wezen, een', die 't al betoomt door zijn gebodt,
Regeert, en onderhoudt: en uw Sibillen zingen
Van eenen waren Godt, den oirsprong aller dingen;
Bestraffen Griecken, dat den grooten Godt verlaet,
Den doön en afgoon vee en wieroock offren gaet;

Behalve dat doorgaends haer goude vaerzen donderen
Van Christus kruis, en doot, verrijsenisse, en wonderen,
En hoogen rechterstoel, waer uit de majesteit
Van 't lang beschimpte kruis, voor dwaesheit uitgeschreit,
En 't lang gekruiste licht uw nacht zal overtuigen,
Die zich, uit hoogmoedt, schaemt in Jesus naem te buigen,
Voor wiens almogentheit, en godtheit en schabel
Zich buigen alle kniên, in hemel, aarde, en hel.
')

') Heerlijekheid der Kerke, II Boek, vs. 1011—'66. (Unger XXVI, 1663.)
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Tot die rij van wijzen nu, die één God aanbidden, -- mannen als Homerus
en S o f o k l e s mogen er niet in ontbreken, — rekene men vooral Virgilius.
En wat de Sibillijnse uitspraken betreft, naar veel „gouden verzen" hoeft
men niet te zoeken: het bekende Alexandrijnse Acrostichon en de vierde
ecloge kunnen volstaan in de profeetsie van Christus' dood en „hoogen
rechterstoel ". Op meer dan deze twee uitspraken toch, — de eerste voorspellende de terugkomst van Christus tot het wereldgericht, de andere de
terugkeer van de gouden eeuw bij de geboorte van 'n knaap, — grondde zich
ook niet het betoog van keizer Konstantijn, op de bekende kerkvergadering,
over het bestaan van Joodse en heidense voorzeggingen omtrent Jezus' komst.
En 't is vooral in z'n studieën over Konstantijn en z'n tijd, — Grotius was
hier de wegwijzer, — dat Vondel, voor de epiese verheffing van de eerste
Christenkeizer, aan de Nice es e rede 'n biezondere waarde heeft moeten toekennen, om in z'n held de bevorderaar van de Christelike kerk te schetsen,
de handhaver van 't orthodoxe geloof en de ijverige verdediger van de aloude
Waarheid der nieuwe leer. Wat meer is, z'n held was 'n voorvechter, 'n gekroonde „Christelike Ridder ", daarbij stoutmoedig -allegories, en dus 'n man
naar z'n hart. Wiet ziet niet in, dat deze oud -Christelike literatuur vol geestkracht, geloofsmoed en werkijver, met die blik en dat waagstuk, om de oudheid assimilerend te veroveren, aan Vondel 'n krachtige stoot heeft moeten
geven over het glijdende vlak, op welks verleidelike helling hij zich met z'n
mystieke aanleg gewaagd had? En hoe laat het zich horen, dat hij in die
voorstudieën daarbij ging leunen tegen Lactantius, de leermeester van
Konstantijri s zoon Crisp us; de vurige strijder, wiens 'Geest' Virgilius' ecloge
tot de proporsieën opjoeg van 'n profeetsie betreffende de terugkomst van
Christus tot het Laatste Oordeel! ) Wanneer, volgens 's dichters voorspelling, — „de aarde de schoonste vruchten uit eigen beweging zou leveren, de
„bergklippen drupplen van honig, de beken vloeien van wijn, de rievieren
„vol melk. Wanneer de wereld zich zou verblijden, de natuur gaan jubelen,
„bevrijd van de kluisters van doling en zonde. Zo geen roofdier zich langer
„zou voeden met bloed, geen vogel van roof, maar alles zou leven in rustige
„vrede. Als de leeuw met het kalf van 't zelfde voer zou eten, de wolf zou
„liggen naast 't lam, het kind met de slang zou spelen. Als," — dus eindigt
Lactantius, de beelden uit de H. Schrift betreffende 't Messiaanse rijk samen
latende vallen met de beschrijving van de gouden eeuw, — als na de
„verdelging van de afgodendienst en na de onderdrukking van de zonde,
') Zie D r. F e r d. Piper: Virgilius als Theolog und Prophet des Herdenthums
in der Kirche. Evang. Kal. 1862.
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a de aarde onderworpen zal zijn aan

God, dan" — en hiergaat hij over op

de bekende ecloge,
Cedet et ipse mari vector, nec nautica pinus
Mutabit merces: omnis feret omnia tellus 1
etc.
)

Edoch, — afgescheiden van 'n diepe studie van de oud -christelike literatuur
en van de Kerkelike geschiedenis, — werkte de tradiesie der eeuwen ook
noch langs 'n andere weg in mannen als Vondel. Het Christendom had
niet alleen de kosmos en de historie van meet af, in overeenstemming gebracht met 't Joods -christelik monothoïsme; de Bijbellezers, ook die der M.E.,
hadden in Israëls boeken ook geleerd, hoe ze de geschiedenis voortaan moesten
beschouwen. Zoals de Joden zich zagen tegenover God, zo deden het ook
de Christenen; en ook bij hen was het gezang in exituto Israel de Egypto"
de symboliese hymne van de teruggewonnen mensheid geworden.
Van dit standpunt uit moesten in de beschouwing van de wereldgeschiedenis vooral die momenten op de voorgrond treden, die tot de voorstelling
bijdroegen van het Godsrijk op aarde, waarin heel de mensheid verzameld
was tot één kudde onder één herder, verlicht en gezegend door de genade volle dood van Christus. Vooreerst lieten zich vóór alles, twee belangrijke
perieoden onderkennen, 'n lang tijdperk van dwaling en 't andere van reinheid en waarheid. In. 't midden stond het kruis van Golgotha. Beide momenten groepeerden zich om twee metropolen, het Jeruzalem der Joden
en Christenen, de stad van 't verleden, en Rome, de zetel van Christus'
stedehouder, het heilige middelpunt van de levende Christen. Zeker, in 't
tijdperk van dwaling was naast de ontkenning, 'n verwijderde overeenstemming
of voorbereiding van de Waarheid te zien. En zeker, feestelik was 't ogenblik
der historie, toen beider geschiedenis samenviel in Christus' geboorte en leven,
en 't eerste apostelschap. Maar 't hoogst sympatiek was toch 't ontwaken der
wedergeboren wereld, de kamp van de martelaars, en de trieomf van de Kerk.
De kroon op dit alles zette het christelik-keizerlik Rome. Het pausdom, de
kerkvaders, de overwinning en de bloei van de kerk straalden met legend es toverlicht op dit deel der historie af. Toen werd vervuld, wat God,
volgens de geloovigen door eeuwen had laten voorbereiden; toen smolten
samen de twee machten, die 300 jaar te voren, de godsdienstige in Christus,
de polietieke in Augustus, naast elkander waren opgeroepen; toen trad

') Eel. IV. vs. 38-39.
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het Godsrijk in, dat Christus had ingesteld, en dat Octavianus, door de
Goddelike wil bewust van 't einde van de Romeinse veroveringstaak, na de
eeuwenange staatkundige voorbereiding, met het afkondigen van de wereld
had ingewacht. )
-vred
Noch lang na 't zinken van de polietieke macht van Rome bleef de zetel
van de vertegenwoordiger Christi het middelpunt van de wereld. Alleen de
omstandigheden veranderden: in de plaats van 't keizerrijk trad het pausdom
en de Kerk, in haar karakter, doel en instellingen de tradiesieën van het
keizerschap bewarende. Zo werd ze in de plaats van 't Rijk de eerste macht
ter wereld. Maar ze bleef 't niet alleen, die 't abstracte denkbeeld van 'n
keizerlike wereldheerschappij voortzette. Rome's kroon werd ook het iedeaal
der wereidlike groten, en de Frankiese Karel nam hem knielend aan uit de
handen van de Paus. Doch niemand na hem kwam hem in rijksgebied
nabij, en toch, hoe verder men van 't iedeaal ener wereldheerschappij af
stond, hoe begeriger men 't vasthield. Wel gingen zich de nasieën in staatkundige groepen verdelen en eigen literaturen scheppen; wel stonden de germaanse volken door hun histories verleden en in gegronde antipathieën
gescheiden van de romaanse; doch altijd blijft Rome de „caput mundi,"
waarin bijeenstromende pelgrims het palladium van de maatschappij en
't Christendom zien, waarvan begeesterde schrijvers spreken als van de
„Wonderstad," waarop de volken met achting en eerbied terugzien, en die
de duitse keizers, zich roomse noemende, in woorden, daden en gedachten
gedenken. Een iedeaal, waarvan de verhevenheid niet is te miskennen, en
die in z'n poëzie dichters vervoerd, in z'n omvang de daden der vorsten geleid heeft! Doch de zieners ebben, als de tijden vloeien. De indieviedualieteit
der volken verbood de ineensmelting tot 'n organies geheel. De praktijk
bereidde 'n nieuwe tijd voor; het voelen en denken der samenleving veranderde; en bij 't terugblikken op de antieke wereld en in 't streven haar te
herstellen, had er in de schijnbaar dode ME. 'n revolusie en 'n vooruitgang
plaats, die in betekenis, omvang en levendigheid mischien alleen de wederga
heeft in de dagen die we heden tegemoet gaan.
Voor de M.E. Keizers -iedee en haar vertegenwoordigers in de Renaissancetijd is Virgilius natuurlik de meest geliefde dichter. Hij was 't, die 't romeins
') Zie Enge1bert Admont, De orte et fine rom. imp. 20, bij Comparetti.
Veel gegevens verschaft Massmann, Kaiserchron ik III, p. 547 enz.; Lasaulx,
Zur Philosophie der röm Gesch. München, 1861. Vgl. ook onze ME.-ers, als
Maerl. en Boendale. In de ME. theologie; Thomas Aquino, De regim.
print. I. 14; Dante, In f. 2. 19. — Maar hoe Vondels bronnen te vinden voor
deze denkbeelden.? —
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gevoel tot de hoogste uitdrukking bracht, en in 't oor van de lezer klonk z'n
woord als 'n historiese echo. En dan de tijd, die hem had voortgebracht!
Zijn eeuw was 't schitterendste en meestbekende middelpunt: de aanvang
van de keizerlike heerschappij en de nabijheid van Christus' geboorte gaven
hem 'n beroemdheid, die aan z'n poëzie, vooral die de wegbereider Augustus
in apotheose hield, de kracht van 'n profeetsie, Christus en 't Godsrijk voor
verleende.
-spelnd,
Bij Christus' gewelddadigde dood treedt Jeruzalem van 't wereldtoneel af.
Het ligt gevonnist, en de edele Titus voltrekt de straf. Zo dachten de Middeleeuwers, zo dacht ook Vondel. In z'n treurspel „Hierusalem verwoest," dat in
toon en strekking de vorige eeuwen 'na-volgt, zullen we leren, wat het kost den
„Vorst des levens te dooden en het bloed, dat genoeghzaem is tot een ranssoen
„voor des geheelen weerelds zonden, op zoo geringe weerdije te stellen." 1 ) Maar
't stuk is meer dan Middeleeuws: de oud-Christelike geest spreekt er uit in
's dichters apocolyptiese- verklaringszucht. Het 5de bedrijf is de knoop van
't spel. De aartsengel Gabriël verschijnt aan enige teruggekeerde Christenen,
herinnert ze eerst aan 't vonnis, dat de Hemel verbolgen over 't ontaarde
Jodendom streek, redeneert noch eens wijdlopig over het tema: „Waerdeert
„het beeld geringer Als 't leven daer 't op heeft gewezen met de vinger,"
weilt uit over Christus' bespotting en kruisiging als- de kroon op 't Hebreeuwse
lasterwerk van eeuwenlange Wetsverkrachting, en eindigt met de voor de
kennis van de dichter zo leerzame aankondiging:

In dees vertooninge, en beschreyelycke ellende,
Als in een tafereel, oock aller dingen ende
Word levend afgemaelt, enz.
waarna in apocalyptiese stijl, het laatste Gericht door Christus, de plaatsing
der uitverkorenen aan Z'n rechterhand, en 't vernietigend oordeel over de
afgevallen zielen, tot 'n waarschuwend voorbeeld, aan alle leergrage geesten
vertoond wordt. Bij 't verpesten der lucht, het stijgen der zeeën, het beven
der aarde en 't vallen der lichten des hemels, —

Dan zal de Reye der Aertz Eng'len dalen af,
En met bazuyngeklangh verwecken uit het graf,
En dagen voor 't gericht de dooden langh ontslapen,
`) Zie Unger III, 1618-1620.
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En zamelen 't gebeent': de baren zullen gapen,
En braecken lyven uyt die schuurden haren grond,
En die verzwolgen zijn van visschen groot van mond.
Het aerdrijck zal zijn doon, de zee haer lijcken geven,
En Adam al zijn zaed zien voor hem staen en leven.
De Caesars zullen uyt haer tomben hemelwaert
Een grooter Caesar zien, en vluchten al vervaert
Voor zyn strengh aengezicht: de Vorsten eyslijck huylen:
Ach bergen valt op ons! versteeckt ons helsche kuylen!
't Geslacht der Joden met verwonderingh zal spreken:
Dit 's hy wiens zyde met een yzer wierd doorsteken:
Dit is hy die betrad de dorpels van ons hays,
En hingh op Golgotha gedoemt, en storf aen 't Kruys:
Waer bergen wy ons ziele! het dun getal der vromen,
Dat Christus door 't geloove heeft vrolijck aengenoren,
Dat Christen hoopken zal ter rechterhand vooraen
Geplaetst zijn lichten blyde op zynen Heyland slaen,
En vliegen Hemelwaert nae boven, als 't zal hooren
Die vreughdenrijcke Stem: Komt hier mijn uytverkoren:
Ziet hoe verbaest voor hem
De Goddelooze vlie'n dees donderende Stem:
Vervloeckte gaat van my! 't berouw komt hier te spade
Geen aflaet geeft men hier: hier schenckt God geen genade:
Ziet hoe al 't Helsche Spoock met zeldzaem gekrioel
Met zynen peckstock stormt de Zielen in den Poel.
Ziet hoe Beëlsebub zijn kerckers en zijn holen
Met zwavel propt, en met onlesschelijcke kolen
En pijnt de naeckten met een endelooze dood:

Deze allegoriese verklaring van Jeruzalems ondergang heeft voor ons daarom
zo veel waarde, omdat dit treurspel, daargelaten noch het kneden van de
dramatiese stof naar S e n e c a's Troiade, — onder het motto Urbs antiqua
ruit geheel als 'n parallel bedoeld is naast de verwoesting van 'i'roje. Eigelik
komt het er maar op aan, — volgens de dichter, — in te zien, wat van
deze twee 'n beeld, en wat de werkelikheid is, en welke van die twee
gebeurtenissen het meest waardig is, tot vermaning en stichting op het toneel
gebracht te worden. Is de gelijkenis niet treffend, en de superiorieteit niet
zichtbaar? — heet het. Zo de dochter Sions niet voor Hecuba wijkt, Jeruzalem doet niet onder voor tien Trojes. Ginds was Minerva's tempel; hier
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het Heiligdom des Heren, de lust en de faam der wereld. Daar stond het
Palladium; hier school de Ark des Verbonds. „Oock is de Jordane die den
„Israeliten week en de Beke Cedron over de weleke Jezus gingh meerder dan
„Xanthus. Davids burght gaet Ilium te boven. Zij hebben het Griecxsche„leger, wij de Roomsche heyrkrachten aengevoert. — — Laetze al haer best
„Laomedon, Priamus en Hector roemen: ick zal Josua, Gedeon, David,
„Salomon, en de andere Koningen en Helden prijzen. Willenze met de Ama„zone, Penthesilea proncken: ick zal met Debora, Judith en zulcke Heldinnen
„brageren. Zij hebben de Rhaeteesche heuvelen bewandelt van zoo veel
„doorluchtige mannen, gezongen: wij de heylige bergen, vaeck betreden van
„zulcke, die, haer werek onder maen verricht hebbende, als blixemen door
„het azuyr en het goud des blinkenden Hemels nae den vrolijcken stoel
„Gods opvoeren. Wederom, die verzierde twist rees uyt Paris oordeel: deze
„uyt Pilatus vonnis. Gene Scheydsman oordeelde Venus te gevalle om de
„schoone Helena: deze Rechter den Joden om de Keyzerlijcke gunst. — —
,,Cytherea behield op Ida den zege: Christus wierd op Calvarien gedoemt.
„Dit dan aldus tegen rnalkanderen overwogen, zoo zietmen met een half oogh
„welcke stoffe van beyden meest weeght, en hoe de Zonne des Heyligen
„Geestes alle Heydensche sterren met haren glans uyt doet." 1
)

Wat het Voorbericht op „Hierusalem Verwoest" geeft te gissen, blijkt ons
duideliker elders: Vondel houdt het verhaal van die „zekere" Aeneas tevens
voor 'n fiksie. 2 ) De waarde van het door hem zo hoog geprezen heldendicht
ligt dan ook bij hem ongetwijfeld in de profetiese stelling van 't stuk. Reeds
in de „Hierusalem" had hij vermaand: „Rome heeft den roem weghgedragen
„van tot den grond en ondersten wortel toe uytgeroeyt en verdelght te hebben

') Zie Unger III, 1618-1620.
) Op d'I l i a s van de Medicis. Bij Unger XV, (1648-1651). Hierin:
't Is ydel dat men droomen stroje
Van Ilium en 't paert van Troje;
Van Kolchis, Thebe, en Edipus.
De waerheit kan dien nacht beschamen
Laomedonnen, en Priamen,
Ulisses toght, en Troïlus.
Een Kosmos, noit genoegh geprezen,
En als een puickbloem uitgelezen
Ter heerschappije, zalme meer
Dan een verzierde Eneas strecken,
Om een' Askaen uit hem te wecken,
Den nazaet van zijn vaders eer.
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„een ouwde Koningh en Priesterlijcke Stad," — en in 't profetiese Virgiliusepos werken en wijzen Goden en Noodlot allen in dezelfde richting, en is 't de
toekomstige grootheid van 't Romeinse wereldrijk, dat de drijfriemen spant en
de raderen stuwt. Orakels en visieoenen herinneren elkander het Doel:
Jupiter in de Hemel tot Venus; Creüse in Aeneas' vlucht; Anchises in
de onderwereld; Vulkanus op 't schild van Aeneas; vooral in de cumäiese
grot de Sibille, wier uitspraken hij belooft in z'n rijk te bewaren;
en eindelik komt als de kroon op dit alles, de verheerliking van het Juliese
geslacht in Augustus als de scepterdrager in de Heils-eeuw. In zijn Ryk
en zijn Tijd zullen de dagen worden vervuld. Alle schaduwen en beelden
zullen dan eindigen. De wereld zal staan na eeuwen van arbeid. De gouden
tijd zal weer komen.

Jam nova progenies caelo demittitur alto.
Onze gissing, dat Vondel in Virgilius' hoofdwerk de profeetsie heeft gezien
van de ondergang van 'n Oude Wereld en de stichting van 'n Godsrijk, —
een wereld -metamorfoze, die z'n afschaduwing vindt in de historie der mensheid, en 't aangrijpendst wordt weergegeven in de val van 't uitverkoren Jodendom en de stichting van 'n Rooms Christenrijk, — deze opvatting wordt
gesteund door Vondels steeds sterk uitgesproken Keizers -iedee. Altijd blijft
bij hem de belichaming van z'n Iedeaal- mogendheid het Heilige Roomse
Rijk t" '), het Aardse beeld van 't Hemelse Sion. Hier terecht nomen e s t
omen. De Keizers zijn tiepen, Heiligen haast. Worden ze al niet, zoals
hun stamheer Augustus, in de Hemel opgenomen, 'n apotheose in 'n opdracht
aan 'n Ferdinand of 'n Leopold blijft niet achter. 2 ) Overkomt het
iemand als Johan Maurits, om als gedelegeerde van een der Keur
mee te doen in 'n Keizers-keuze, dan schijnt hij door een straal-vorsten
van 'n Heilig vuur getroffen, die aan de gelukkige 'n wijding en bewieroking
voor z'n leven geeft. 3) K e u 1 e n is in driedubbele zin 'n Goddelik uitverkorene; en A m s t e r d a m, dat toevallig het geluk heeft gehad, door
een der Keizers haar drie kruisen met de Roomse kroon" te zien

') Ieder Duits Keizer heet bij hem: Semper Augustus, wat hij vertaalt met
Altijd Vermeerder des Rijks. Zeer kenschetsend is de Opdracht van de
Lucifer aan Ferdinand III. (Unger XVII, 1654-1655.) De gewone benaming
van Vondels' fedeaal -staat is Kerstenrijk. Verg. Rome (Unger XVIII).
') Zie de Opdracht van de Lucifer. Ook: op de afbeeldinge van Ferdinan-

dus III. (Unger XVII). Op het kroonen van Leopoldus (Unger XX) en de
toespelingen in de zangen tegen de Turkse Antichrist.
') Zie vooral 't Keurgedicht op de keurstehouderschap van J. Mauritius.
(Unger XVIII, 1656—'57).
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bedekken, ') deelt mee in de glans van 'n Licht, dat de kinderen der
duisternis, 't zij de Hunnen in Rome en Keulen, of de Turken voor Weenen,
nooit hebben vermogen te doven.

Aeneas tot stamvader te hebben, was het iedeaal der Middeneeuwse
vorstengeslachten. 2 ) Vooral Karel de Grote vond, als zoon van de usurperende Merovingiese hofmeier, voor 'n Keizerrijk door Gods genade, 'n afstamming van het trojaanse koningsbloed, biezonder gewenst. Vandaar z'n
bemoeingen met de romeinse en griekse literatuur, z'n ondersteuning van de
romeinse historie-beoefening, z'n kunstgewrochten in romeins-byzantijnse stijl.
Hofgeleerden noemden zich Menalcas en Daphnis; Hagen van Tronije
had zich als de germine Trojae verklaard; Karel zelf wordt in oude kronieken
betieteld: filius Pippini, filii Anchisi, filii Arnolfi, enz. 3). Godfried
van Monmouth heet de Britten naar Brutus, Ascanias' zoon, en Cornwallis
naar C o r i n e u s. Maerlant laat de Turken afstammen van T u r c u s, zoon
van Troïlus. Een oude overlevering, — bij Fredegarius 'n feit der historie, —
noemt heel het Frankiese volk het nageslacht van Hectors zoon Francio,
en als de eerste koning van 't Frankenrijk 'n zekere Priamus. Op die Frankiese
sagen nu steunt de Franciade, het heldendicht van Ronsard, die noch in
de 16e eeuw de Franse koningen van Iliums' bloed laat stammen. Wie weet,
wat 'n warm bewonderaar van Ronsard hier te lande op 't altaar van Virgilius
aan epiese vinding zou hebben geofferd, zo niet Hooft de spelbreker was
geweest, door Rome links te laten liggen, en z'n stamvolk, zoals 't dan ook
hoorde, uit Germanje te laten komen. Spelbreker dáárom, omdat het resultaat
van z'n arbeid zo stevig stond, vooreerst door z'n Bacto, hoewel zelf als
held 'n fiksie, te laten steunen op onverdachte historiese gegevens, maar
vooral, omdat z'n drama 'n apologeties-juridies betoog is voor het goed recht
van 'n staatsregeling zoals die door 'n toevallige loop van omstandigheden in
de Republiek was geworden, maar die door de auteur 'tendentieus', om
polietieke redenen, bij 't Germaanse oer-volk als reeds bestaande werd onder
Vrijwel dus 'n arbeid in 't literaire, zoals Grotius die had volbracht-steld.°)
') Bijna overal te vinden, voornamelik in de zang: Op de Wapenkroon van
Amsterdam, bij Unger XVII, 1654-1655.

') Over deze sagen in verband met de Keizers-iedee: Roth, Die Trojanersage
der Francken, in Pfeiffers Germania; Dünger, Die 'age vom trof. Krieger in
den Bearbeitungen des Mittelalters und ihren antieken Quellen. (Leipz., 1869).
') Schwieger, Der Zauberer Virgil. Berlin, 1897.
`) Zie Jaarg. 1895, afl. 5.
T. & L. viii.
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in 't staatsrechterlike: de verdediging van de Opstand; de ontvouwing van
't bestaan van 'n vrije oud -Nederlandse oer - staat. ')
Een Nederlands epos nu kon bij deze stand van zaken, eerst dan kans
van slagen hebben, zo het zich bewoog in de lijn B a e t o - Velzen -Ned. H i s t o r i e ë n, 2 ) en 'n nasieonale Virgilius zou bij 't zoeken van z'n Aeneas
moeielik de voortreffelike vorstenzoon Baeto ter zijde kunnen stellen.') Het
raamwerk was zo goed als gegeven, de naam van de balling, in 't etymologies
verband, reeds 'n voorschrift. Maar hoe nu — en dit moest bij 'n Virgiliusvereerder als Vondel zwaar gaan wegen, 4) — bij 't inachtnemen van dit voorbehoud 5 ) het parallelisme met de Aeneïde te bewaren? Zo men aannam, dat
in 't gedicht van de „Goddelike Maro" 'n Christelik-profetiese zin lag verborgen, -- waar dan in navolging van dit onaantastbaar s) werk, in de oudnederlandse geschiedenis het materieaal te vinden, met behulp waarvan aan
de menigte de betekenisvolle inhoud verbloemd en leerrijk kon worden vertoond 7 ) In de „Velzen" had Hooft zich Maro's profetenmantel omgehangen;
en door 'n oude vloedgod „Vechtstroom ", toegerust met 'n sibillijns vermogen,
de toekomst te laten voorspellen, had hij de nasieonale iedee met het gezag
van de Oudheid geschraagd. Welnu, Amsterdam zou het Morgenrood, het
Rome aan de Tiber zijn. De historie scheen toch hier de proef op de som
?

Grotius, De Antiquitate.
} Zie Jaarg. 1896, afl. 3.
') Dat Vondel aan 'n Nederlands epos in die trant gedacht heeft, bewijst het
volgende uit het Parnasloof, toegewijt aen C. de Graeff (Opdracht van
Virgilius Wertken) bij Unger (1660):
Indien de tyt my gunt, naar 's Mantuaners wetten,
Den krijghshelt Bato met opklinckende trompetten
In top te voeren, naer den eisch van 't vrye lant,
Door twalef boecken heen, tot daer de vredebant
Gesloten wort; men zal de boschnon hooren melden,
1)

Voorspellen op een ry de vaders en de helden
Der rolgende eeuwen, die alom met raet en daet

Zich queeten in gevaer, tot nootweer voor den staet
De Graven, Boelensens, de Bickers, en de Hoofden,
Zoo trou in 't leveren, gelijckze 't trou beloofden.
Enz. (vs. 109-118).
') Zie in 't Parnasloof: vs. 139-144.
') Verg. ook noch Parnasloof, vs. 83-108.
a) Zie de Opdracht aan Huigens van z'n proza-vertaling bij Unger (1646).
') Van de Hollandse „Aeneas in 12 boeken" kwam niets. Met de „Batavische
Gebroeders* bleef Vondel in de Germaanse lijn van Hooft. Nikolaes Burgerhart en Julius Paulus zijn — Grotius kon 't hem niet verbeteren — leden van
de Hollandse Ridderschap, met adelike wapens, voerende 'n „roode tuinleeu in een
gouden velt`
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te geven. — -Maar wie was Aeneas? De Baeto van ginds, uit Hessenland?
Doch onaangezien dat de Germaanse voortijd moeielik de mise -en-scène van
'n Stortend Rijk kon geven, — zou 't dan voor de aanschouwelikheid van
't spel en 't krachtiger tragies effekt niet verkiesliker zijn, 't Symbool van de
Val op Hollands terrein te zoeken, desnoods — en de gelegenheidsdrang
pleitte er voor') — er de naam van de Amstelstad aan te knopen? En
zie, — wat het kompromies tussen Latium en Germanje zoveel te nauwer
mogelik maakte, zd dat de nasieonale iedee er door bevestigd en voortgedragen werd, en aan de andere kant de Landshistorie kon opgaan in 't grote
Mysterie van de Goddelike Virgilius, — in de „Velzen" was Gijsbrecht
van Am s t e l de wedergeboren `Baeto', de erfgenaam van de staatsrechterlike
princiepes van onze volks- en staats-stichter, de man van stavast in de
driedubbele storm van vorstendespotisme, adeltrost en volkshartstoeht 2) Deze
Gijsbrecht was de aangewezen balling, de vroede en vrome leider van 'n hel
3) het Stamhoofd van 'n rij van Senatoren. ') Al de konsekwensieën-denschar,
van deze beschikking zijn door de dichter aanvaard. De naneven van Gijs brecht, de Graven, de Boelensens, de Bickers, de Hoofden, en zo
vele meer, zijn even zo veel Romeinse groten, 5) wier trouw, deugd en dap-

') Bij 't zoeken van 'n histories stuk als feestspel voor de Inwijding van de
Schouwburg.
) Zie Jaarg. 1895, afl. 5.
') Zie de Opdracht van de Gysbrecht, blz. 28. En 't Voorspel, blz. 30.
(Unger, 1637-1639).

') Genus à quo principe nostrum, Aen. III, 168. (In de Opdracht, blz. 25).
Zie de Lijkzangen op Baerle en dr. Bickers. (Unger, 1648—'51).
') „De Grijze Raad ", blz. 32. — Vgl. Engeleburgh in den rouw over de
EE. Heer An dries Bicker, Heer van Engeleburgh, Oudt Burgemeester en Raet
van Amsterdam, (Integer vitae, sceleris que purus.) waarin:

0 Bataviers, B Kroon der Steden,
Uw rechterhant leit afgesneden.
Karakteristiek is — men veroorlove de v rijheid,'tis ex plurihus unum — als mixtum
van Romeins en Germaans: De Ridderschap van Amsterdam (Unger,
1657-1661):

(Formaque ante omneis pulcher, Aen. V, 570.)
De Ridderschap van Troje wort herboren,
En oefent zich langs onzen Aemstelstroom:
Daer zit zy op, en noopt het paert met spooren,
Het brieschent paert, gewent naer roede en toom
Te luisteren, en 't steecken der trompette.
Prins Willem draeft alle Aemstelridders voor,
Verbonden aen Graefs standert en kornette,
Heer Waveren en Tulp bewaeren 't spoor
Des Princen, als geoefende manhaften.
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perheid even vast staat als twee maal twee vier is; door wie elke daad in
de 17e eeuw dààrom alleen reeds roemruchtig is; en die zich op hun beurt,
zoals Augustus de hulde ontving van z'n hofpoëten, even genadig op Amstels
Kapietool laten bewieroken door de verheffer van hun geslachten. ') Maar
toch, welk 'n vreemd kontrast moest in de praktijk de uitwerking van de
herhaalde Regenten -apotheose opleveren niet de dichterlike ledee! Boven
elke opdracht en elk lofdicht, dierekt of indierekt aan 't adres van de Amsterdamse Senatoren, welft 'n Virgiliaanse versregel, als waren de feiten der
vaderlandse geschiedenis aan een te schakelen tot 'n Symbool, te dekken en
te heiligen door de sentensieën van 'n onwrikbaar vast, te voren aangekondigde Goddelik Mysterie. 1 ) En terwijl Vondel de 17-eeuwse Regenten
langer hoe vaster tracht samen te snoeren met de Wereld--geschidno
allegorie, in Rome gefiegureerd, dragen de Amsterdamse Burgemeesters, tot
het iedealiezeren van hun Nederlandse voorvaderen, aan Flinck, Ovensz. en
Lievensz. op, om vooral op de doeken van 't Raadhuis te willen vereeuwigen,
de anti- Romeinse Claudius Civilis en Julius Paulus, waardige nakomelingen
van 'n Germaanse Baeto. —

Zoo volgen zy de straeten van de stadt,
De tingels en de schaduwrijcke graften,
Langs huizen, vol gepropt van weelde en schat,
Door woleken van veel duizent burgerijen,
En Bataviers, van Zuid en Noort vergaert.
Enz.
') Zie de Opdrachten van al z'n Treurspelen. Zie de talloze Lofdichten.
In één deeltje (Unger, 1657-1661) komt voor: Afbeeldinge der Starrheeren van
de Graven, Boelensens, Biokeren en Witsens k1658), wat dan afgedeeld wordt in:
Onschult, Op Diedrick Jansz. de Graeff, Op Cornelis Boelens, Op Geeraert Bicker, Op Geeraert Jacob Witsen, Op Jacob de Graeff, Op Cor
-nelisBckr,Op•AdeGafElizbthBckersvanSw,
Op d'afbeeldingen van Andries de Graeff en Elizabeth Bickers van Swieten, Op de kinders van Andries de Graeff en Elizabeth Bickers van
Swieten, Op het wapen van Andries de Graeff, Op Vredehoef. — En dat
vermoeit hem nooit. Men zie slechts wat er volgt.
') In 't zelfde bundeltje: Vrye zeevaert naer Oosten (motto: Aen. I, 158),
Triomf over Funen (motto: Aen. VI, 843) en Triomf van Koppenhagen met het
kenschetsende: Aeneadae in Eerrum pro libertate ruebant, d. i. 't Geslacht van
Aencas stortte zich voor de vrijheid in ('s vijands) zwaard (Aen. VIII, 648). —
Verbrandt het oud Stadhuis, (Unger, 1652-1653), dan heet het: jacet ingens
littore truncus (Aen. II, 557). Vooral geliefkoosd is Aen. VI. De „boschnon" is
in tweeërlei opzicht verleidelik. In z'n laatste epies werk: Johannes de B o e tgezant gaat hij in 't 6e boek, op 75- jarige leeftijd, noch eens de onderwereld in,
om toch noch eens sibillijnse ingevingen te kunnen uitspreken.
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Vondel is in merg en been Christen. Het tragiese lot van de sterveling,
die in Adam door hoogmoed valt, en slechts door ootmoed de Hemel kan
herwinnen, is de grondtoon van heel z'n dichterlik denken en arbeid, en de
,neerlaagh" van Adam, gestort uit de Heerlikheid van 't Paradijs, peilt ons
de oneindigheid van de Genade, die we in Christus herkrijgen. Op de leest
van dit „aller treurspelen treurspel" is bijna alle dramatiese arbeid van Vondel
geschoeid. Lucifer valt, Salmoneus en Faëton; Salomo, David,
A don i a s, Samson, Sauls zonen vallen; wie eigenmachtig Gods woord
verklaart, is als J e f t a 'u vallende ketter; Euripides is hem sympatiek
om z'n Thebaansche Gebroeders, Sofokles om z'n Herkules. En
omdat boven de toekomst van 't Nieuwe, ook in de Aeneas hem de val van
't Oude hem 't meest te genieten geeft, 1 zal ook — al is 't voor 'n feestelike
gelegenheid — niet de 0 p k o m s t van 't Amsterdams Rome de stof voor z'n
toneelspel zijn, maar het voor hem onontkombare Urbs antiqua ruit, en
Gijsbrecht wordt de drama-held van 'n nieuwe Troje-brand in 'n een daarvoor
voldoend toegerust Amsterdam. Fluks wordt tot dat einde het vissersdorp van
de 13e eeuwse Gijsbrecht, van wallen, grachten en poorten voorzien; kathedralen worden gebouwd zo groot als Trojaanse tempels; Raadhuizen als koningsburchten; de Haarlemmers en Kennemers krijgen de allures van de Dolopieërs
en Myrmidonen; het rijsschip zal 't verraad verbergen; 'n toekomstig geslacht
van Gijsbrechtjes is verzekerd in de stamhouder Ascanias-Venerik. Alles is
navenant. En als dan in de „histories" in elkaar gezette Amstelstad —
Vondel weet wel wat hij doet — de vlam uitslaat, de tempels worden
ontwijd, en 't bloed de rokende puinhopen drenkt, is 's dichters taak vol
kan hij sluiten met 'n parafrasties verhaal van al die ongelukken,-brachten
op het sedert „Jerusalem" opgeborgen, maar voor de „Inwijding" weer voor
)

den dag geroepen motief:
Quis cladem illius noctis, quis funera fando
Explicet? auf possit lacrymis aequare labores?
Urbs antiqua ruit, multos dominata par annos:
Plurima perque vias sternuntur inertia passim
Corpora perque domas, et religiosa deorum
Limina.
Dat is:

Wie zal de lijcken, wie de ne'erlage ons verklaren
Van die vervloeckte nacht? of konnen evenaren
') Ondergang van Troje. Virgilius tweede Boeck van Eneas, in Nederduitsch
gedicht, Urbs antiqua ruit. Den Edelen Heere Peter Hooft de Graef. Zie de
Opdracht. (Bij Unger, 1654-1655).
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Met tranen al het leed? die ouwde stad die stond,
En had zoo langh 't gezagh, stort plotzelingh te grond.
Veel olick volcxken men alsins ter ne'er doet stromp'len,
Langhs straet, in huys, en op der Goon gewijde dromp'len.

Doch niemand kan ongestraft twee goden dienen. Dezelfde Aeneas, die
naar de volmaaktheid van 't tot het einde toe trouw gevolgde model, z'n
brandend Troje moet ontvluchten, om elders aan de mond van de Oder of
de Weichsel 'n nieuw Rome te stichten, moet in z'n nakroost weer naar
't pas verlaten gevallen Verleden terug, om daar ter plaatse z'n geslacht in
roem te zien stijgen. Zoals de Romeinse held er uit moet, even zo goed
moet de Germaanse er weer in. Door dit vergelijk breekt het spiegelglas
der profeetsie over de te hoog gehouden eis, en valt naar twee kanten af.
Het kerstenen van de Creüse -geest in 'n aartsengel kan de breuk niet goedmaken. Rafaël mag aan de G a b r i ë l in de „Jeruzalem" herinneren, de
apocalyptiese uitlegging blijft achterwege. Trouwens, waartoe zou hij recht
van bestaan hebben! Het Protestantse Amsterdam in Vondel's oogen,
dat als de Stad der profeetsie tegenover het 13de eeuwse gesteld zou moeten
worden, was veel minder dan de 't Jodendom vervangende Nieuwe Wereld
in Rome, het Iedeaal van 'n Gods -stad, waarin Heidenen en Joden zich voor
de voeten van de Verlosser zouden werpen; en de Republiek, niettegenstaande
de roem en de glans die uitstraalde van de Kapietool-Regenten, op verre na
niet 'n Christenrijk, waaruit de Wereldvrede alle aardse twisten, oorlogen en
vervolgingen om den gelove, had verbannen. Wat meer is, het Hervormde
Nederland had juist door z'n breken met het Katholicisme 'n Christelike
éénheid, voorloopig altans, onmogelijk gemaakt. Het enige wat de Hemelbode in deze zou kunnen doen, zou dan zijn, de nakomelingen er op
opmerkzaam te maken, dat het zonder 't Oude Geloof niet gaat. Vooralsnoch
echter houdt hij z'n woorden in, ') voorspelt alleen de verandering in de
godsdienst zelf, en wist de kleurloosheid van de blote mededeling weg met
het vleiend vleugje, dat in al die lotswisseling de Amstelstad er zich boven
op bleef werken. Een passen en meten, dat het vrij krachteloos resultaat
oplevert:

O Gijsbrecht, zet getroost uw schouders onder 't kruis
U opgeleit van God. 't Is al vergeefs dit huis
') In de uitgaaf van 1659 is Vondel vrijmoediger. Dan zegt Rafaël aan 't slot:
Valt u 't verwoesten der godtsdienstigheit te lastigh,
Volhardt bij 't out geloof en Godts altaer stantvastigh,
Op 't spoor der ouderen, u moedigh voorgetreên,
Zoo draeft men regtet naer Godt, door alle starren heen.
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Verdaedight; hadden wij 't in ons behoed genomen,
't En waer met Amsterdam zoo verre noit gekomen:
Dus wederstreef niet meer uw trouwe gemaelin.
Verlaet uw wettigh erf, en quel u nergens in.
Al leit de stad verwoest, en wil daer van niet yzen:
Zy zal met grooter glans uit asch en stof verrijzen:
Want d' opperste beleit zijn zaecken wonderbaer.
De Hollandsche gemeent zal, eer drie honderd jaer
Verloopen, zich met maght van bondgenooten stereken,
En schoppen 't Roomsch autaer met kracht uit alle kercken,
Verklaeren 't graeflijck hoofd vervallen van zijn Recht,
En heerschen staetsgewijs; het welek een bits gevecht,
En endeloozen krijgh en onweer zal verwerken;
Dat zich gansch Christenrijck, te bloedigh aen wil trecken.
In 't midden van den twist, en 't woeden nimmer moe,
Verheft uw stadt haer kroon tot aen den hemel toe,
En gaet door vier en ys een andre weereld vinden
En dondert met geschut op alle vier de winden.
Uw afkomst midlerwijl en zal niet onder gaen
Mser eeuwigh adelijck en eerelijck bestaen,
Op sloten en in steên, en loffelijck regeeren,
En Aemstels oude naem en zal geen roem ontbeeren;

Schep moed, en wanhoop niet,
Maer volgh gehoorzaem na het geen u God gebied.
Zijn wil is, dat ghy treckt na 'et vette land van Pruissen,
Daer uit het Poolsch geberght de Wijsselstroom koomt ruisschen,
Die d' oevers rijck van vrucht genoeghelijck bespoelt.
Vertrou u daer en wacht tot dat de wraeck verkoelt.
Ghy zult in dit gewest, een stad, Nieuw -Holland, bouwen,
En in gezonde lucht, en weelige landouwen,
Vergeten al uw leet, en overbrogten druck;
Waer door uw nazaet klimt den bergh op van 't geluck. 1)
't Spel is opgedragen aan Grotius, die met de Virgiliaanse en de Bataafse draad beide, aan 't stuk vastzit. —
-

') Vs. 1823 -'46; 1855—'64.
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Vondel is Nederlander, wordt beweerd, en leeft mee met het wel en het
wee van ons volk. En zeker, in de verheerliking van Amsterdam, haar
Beurs, haar Stadhuizen en Blokhuizen, haar wasdons en wereldverkeer, uit
zich 'n hart, dat de bloei van z'n Stad en z'n Land met innige blijdschap
voelt. Maar deze Godsman ziet er iets anders en beters in ook noch. Geeft
dit aan de ene kant aan z'n loflied de trilling van de ingehouden jubel, en
'n stemminghoogte, die hem boven anderen tot 'n warm patrieot verheft, aan
de andere kant echter zien we door de gloed van z'n bezieling heen de helle glans
van 'n alles-Verlichtend Iedee. De tochten naar Noordelike en Zuidelike
kusten, de veroveringen in Oost en West bepalen 'n Doel; het stichten van
Vrede en 't herstellen van 't Evenwicht in 't Europees verband, omschrijven
'n Taak; Holland doet in 't Westen, wat Polen in 't Oosten en Venetië in
't Zuiden doen: waakzaam zijn en strijden aan de voorposten; de weg bereiden
tot het eenmaal verhoopte Wereld- en Vrede-rijk. Straks komt 'n Medicis,
'n Stuart, zelfs 'n Gamarra, bij vreedzame intocht en pralende glans de Neerlandse palen binnen, en Vondel stemt z'n snaren. Straks binden huweliksbanden Europa's vorstenhoven, en Vondel ontroert. Dan komt de Zweedse
Christine en buigt in Rome biddend het fiere hoofd; bergen hoog stijgt z'n
loflied bij de Hogere staat, die zij boven 'n troon verwacht. En in dat hopend
toeven op de Vrede in 't aardse Kerstenrijk, gaat hij de volken leren en
wijzen op 't Eeuwig Symbool, in Christus besloten: de Val en de Zege;
de Val in 't mensenlot en de Historie; de Zege in de Toekomstige GodsStad. 't Liefst is hem daarbij 'n didakties herhalen en verwerken van het
met Goddelike inblazing door Virgilius 't heerlikst uitgebeeld motief; maakt,
om voor de menigte aanschouwelik te zijn, van de zo tastbare en door de
„wijzen" zo geprezen leerwijze der dramatiek gebruik; neemt in de „Gijs brecht" vaderlandse stof, ontbindt ze van de werkelikheid, brengt ze voor
't Virgiliaanse toverlicht, en groepeert de aldus verkregen silhouetten op de
kunstafstanden van 'n stereoskoop. Doch 't zou onbillik zijn, aan Amsterdam
alleen, haar jaarliks aanstaren van 'n Eerste Werelds Ondergang als de
boete voor 'n misvatting aan te wrijven, waar het als de tol van 't dankbaar
nageslacht is bedoeld. Gans het volk werd het slachtoffer van z'n nasieonale
ijdelheid, toen Vondel na z'n Oude Stad te hebben laten vallen, de nieuwe
geschiedenis liet opkomen in Rome's stijl en Rome's overlevering. Noch altijd
met de Toekomst van 't Wereldrijk -in-hope voor ogen, heft hij de daden en
mannen der 17áe eeuwse Regentschappen, ze los makend van hun historiese
plaats, op tot 'n onwezenlik Schijnbeeld, 'n Ridder- Senaat op Romeinse leest, niet
aristokraties-Bataafse tradiesies. Zo losten zich, als alle historie, ook de
feiten van 't heden, hier schemerend, daar duidelik, als beelden op in de
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heilige Geheimnis, zoals het bij Goddelik raadslot was neergelegd in Joodse
en Heidense daden en woorden. De Profeten van 't Oude Verbond genoegen
de dichter niet meer; de antieken in 't Christendom te assimileren, kan niet
meer volstaan; wissels trekkend op 'n Toekomst, die hij zwijgend verhoopt,
wijdt hij zich, onder 't slingeren van sibillijnse sentensieën om z'n zangen,
tot 'n door God begenadigde geest; niet tot 'n hoogmoedige Ziener, maar 'n
Godskind, die trillend van dank zich in eerbied voor z'n Schepper noch te
kort voelt komen. Bij hem staat (le Nederlander in dienst van de Romein;
beide gaan op in de Christen-Symbolist.
J. KOOPMANS.

Dr. JAN TEN BRINK, Brecht je Spieghels. Eene novelle uit de geschiedenis
der Nederlandsche letteren. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon.
8°. (VII, 270 blz.). f 2.75; geb. f 3.25.
„Zij, die over het leven van Pieter Cornelisz. Hooft hebben gehandeld,
zwegen over het tijdvak van 1601 tot 1606, omdat ze er geen weg mee wisten.
Meestal maakte men zich er af, niet de bewering, dat de jonge Hooft, na
zijne terugkomst uit Italië naar Leiden trok om in de rechten te studeeren.
Wat er met Hooft voorviel in de jaren 1601, 1602, 1603, 1604, 1605 en
1606, liet hen geheel onverschillig. De oorzaak zal wel moeten gezocht
worden bij den eersten levensbeschrijver van Hooft, bij Geeraerdt Brandt.
Deze beweerde zelfs, dat Hooft vóór zijne reis naar Frankrijk, Italië en
Duitschland te Leiden gestudeerd had."
„Deze fabel van Brandt heeft tot vele dwalingen aanleiding gegeven. De
waarheid bleek veel later. Hooft studeerde te Leiden in 1606 en 1607, nadat
hij in 1601 uit Italië was teruggekomen. Wat kan er geschied zijn in de
vijf jaren vóór 1606? Een antwoord op mijne vraag vinden mijne lezers in
deze novelle: Brechtje Spieghels. — Mocht — en hier zeg ik het met Hooft:
„Daar bidde ik serio voor !" — de episch-dramatische vorm niemand verhinderen aan de historische trouw mijner voorstelling te gelooven."

J.

TEN BRINK,

aldaar.

GEDICHTEN ILLUSTREREN.

Een van Daalhof's groote schilderijen is een illustratie van het Hol
kinderversje:
-landsche
Klein, klein kleutertje
Wat doe je in mijn hof ?
Je plukt er al de bloempjes af
En maakt het al te grof.
Geheel aan den text van dit versje getrouw, ziet men daar een kind —
in zijn lange kleeren, in zoet - bewuste houding, wat oude, moedertjes -achtig —
dat aan een touwtje een stuk speelgoed, een wagentje met een paljasje, dat
al rijdend beweegt, voorttrekt. In de hand houdt ze een ruikertje van de
geroofde bloemen. Een oude vrouw — zéér oud, zéér dreigend, met een zéér
knoestigen stok in de hand (in dien superlatieven herkent men Daalhof's
naïviteit, die tot een volledig geloof in het sprookje wordt, zoo groot als misschien nooit een kind het gehad heeft) — verjaagt het kind uit den tuin,
het terrein van hare euveldaden. — Dit is de conceptie; de uitvoering is
wonderlijk fraai, de donkerder tint van een stuk muur tegen de lucht -- een
boom, die zich daarboven verheft, het figuur van de vrouw — zelf — alles
is zoo mooi en gedetailleerd voorgesteld, dat het verwondering wekt hoe dit
alles door een wisseling van bruin-nuances alleen te bereiken is.
Daalhof is dichter; en alleen als hij dicht doet zijn talent zich in zijne
vollen omvang voor; ook hij heeft zich wel eens laten overhalen aan „art
appliqué" te doen; hij maakte eens een ontwerp voor een glasschildering, die
hoe talent -vol ook, hoe fraai van kleur en teekening ze ook was, door de
afwezigheid van sentiment erin, bij zijn ander werk achter stond, verre ach
bij zijn „Kleuterkeu" en zijn „Lied van Minnen".
-tersond
P. C. HAMBURG Jr., Arbeid 1898, afl. 2.

HET ONTSTAAN EN HET WEZEN VAN VROEGERE LETTERSOORTEN.

Allereerst blijkt dat de aankleeding van alle voortkomt uit het gebruikte
werktuig en het materiaal. Het Assyrische spijkerschrift, scherppuntig beginnend en diepbreed eindigend; het gevolg van het steken met een burijn
werktuig in leem en steen. Het teere sanskritsch overal even dun in-vormig
vorm, een resultaat van het krassen met scherpen stift in gedroogde plambladen. Het Japansche penseelschrift op papier en hout. Het Romeinsche
schrift streng en eenvoudig door het hakken in steen met rechte beitels,
terwijl daarentegen de papyrusrollen met het schrijfriet beschreven vrijer van
vorm zijn. Den mooisten vorm kon echter de Gothische tijd met den ganzenpen voortbrengen. Ziende op de twee lettersoorten, ons het beste bekend,
doet het Gothische veel dekoratiever dan het Romeinsche.

J. A. LoEBint Jr., Arbeid 1898, afl. 2.

EEN -EN -ANDER
naar aanleiding van
„Mozaiek," door F. W. Drijver. Tweede omgewerkte druk. (Groningen,

Noordhoff, Junie '98. — 8 0 . 190 blz. ± reg. — f 1.90).

Boeken als dit zijn gevaarlik: luchtig gekeuvel over volksgebruiken,
legenden, de betekenis van sommige woorden en uitdrukkingen — dat trekt
velen, „natuurlik niet," zoals de krietiek zei bij 't verschijnen van de eerste
druk, „om achtereen 't boekje uit te lezen, maar men blijft er onwillekeurig
in hangen." Dat laatste heeft de krietiek, onwillekeurig denk ik! nu eens
heel mooi en juist gezegd: men blijft erin hangen — als de vlieg in 't spinneweb. De krietiek heeft het metterdaad bewezen, want hij 1) prees het
boekje zeer, daarmee 'n ondienst aan 't publiek en 'n schijndienst aan de
schrijver bewijzend. De krietiek prees ondanks, of omdat „de heer Drijver
is dilettant- folklorist", maar in ieder geval zonder waarschuwing tegen het
grote gevaar van juist deze kwalieteit van de schrijver. Stellig kan uit Nazareth
iets goeds komen, maar de bewijzen zijn in z'n boekje voor 't grijpen, dat de
heer D. niet de man is om ons uit het Nazareth van zijn liefhebberij iets
goeds te geven.
In kleinigheden blijkt hij ongetrouw, wie zal hem over veel durven zetten?
De Haarlemmerhout b.v. noemt hij noch 'n overblijfsel van 't grote woud,
dat eenmaal onze duinstreek bedekte (blz. 66), — maar het laatste geboomte,
dat mischien recht had op de naam van overoud bos, is in de 16e eeuw al
overstuur geraakt: na de belegering stond er om en bij Haarlem geen boom
meer! Hier is de onnauwkeurige historicus, of wellicht eerder de onnadenkende naspreker.
In onze dagen weten we van geen Meifeest meer, zegt hij (blz. 110), en
deze bewering is 'n tegenhanger van de vorige: dáár 'n overblijfsel gezien in
wat geen overblijfsel is, hier 'n overblijfsel over 't hoofd gezien, of is de Mei
dat niet enigsins; of zou 't werkelik maar louter toeval zijn, dat-bewgin
dit feest van de arbeid juist op Meidag werd gesteld? Hier is de folklorist,
die om 't volk niet veel denkt.

') „Hij "; 't is 'n „meester" volgens Mina Kruseman en ook volgens S. Kalif —
en dat lijkt 'n veel aardiger personificatie als die van De Génestet. Dat het
woord krietiek „vr." is, kan, als niet terzake dienend, wel onvermeld blijven.
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Hij spreekt op blz. 30 e.v. over 't heilige getal 3, dat men telkens aantreft,
en haalt talrijke voorbeelden aan; maar wat voor heiligs of merkwaardigs is
er aan het drietal woorden van Caesar? 'n Redenaar begint met „dames en
heren ", en eindigt met „ik heb gezegd ", maar wat heeft de folklore met zulke
drietallen te maken? En wat moet het „drietal" Infanterie, Cavallerie, Artillerie,
dat bij slot van rekening geen eens 'n drietal is, want de Genie hoort er ook
bij. En de „triple- alliantie" en de „driedaagsche volkerenslag", wat moeten
die; is er niet net zo goed 'n vierbond en 'n vierdaagse zeeslag geweest? En
wat voor mystieks zit er in de drie rijken der natuur, de drie afmetingen, de
drie agregaats toestanden; en heeft de schrijver nooit horen gewagen van 'n
vierde toestand, van meer afmetingen, van twee rijken? Op die manier
kan men alle drietal wel betrekken tot „de heilige 3", tot driedraadse wol en
de grammatiese geslachten toe (die zijn trouwens mysterieus!). Hier is de
man die woorden voor denkbeelden aanziet en het wild-toevallige voor iets
wezenliks.
En zo vinden we verder ook noch de taalkundige, die niet goed onder
slecht begrijpt, en toch als onderwijzer optreedt voor 't groot-scheidtn
publiek van argelozen, en daarom des te gevaarliker is.
Zo heeft hij het op blz. 51 over wat de taalgeleerden noemen 'n „contradictio in terminis, d. w. z. een uitdrukking welker deelen elkander onderling
weêrspreken" en geeft deze voorbeelden: koperen blik, piano forte, droog
koudvuur en manwijf. Dat scheert dus maar alles over één kam!-water,
Is manwijf 'n contradictie, dan ook paardmens, het wezen waarin paard en
mens zijn versmolten; is piano forte er een, dan ook bitterzoet, de plant die
èn bitter èn zoet is (als wijlen de koning, die zich met honing en roet had
besmeerd). Naast droogwater staat reukwater, want „water" heeft geen „reuk,"
net zo min als t „droog" is; of zandzee, want in 'n „zee" behoort geen
„zand"! Of zou 't mischien ook anders in elkaar zitten: zou in droogwater
en koudvuur „water," noch wel „water" en „vuur," noch wel „vi r" zijn?
Laten we er liever 'n grap van maken en als verdere voorbeelden geven
volledig, doodlopend, vijftien, tuinkamer, want leeg is niet vol, en wat loopt
is niet dood, vijf is geen tien, en 'n kamer geen tuin! Wat zou de schrijver
ons eigenlik hebben willen wijsmaken, en wat moeten we wel van hein
denken als hij het komt te hebben, zoals op blz. 77 over „hybridische
woorden, dat zijn zulke die tot verschillende talen behooren."
Grappig is 'tin ieder geval, wat hij beweert: „metworst, samengesteld uit
het Engelsche meat en ons worst; ballast van 't Deensche bag en ons last"!
Ziezo, dat kunstje ken ik ook: neem het duitse baum en ons blad, het
franse écluse en ons deur, het poolse siedem en ons zot en je krijgt de
„hybridiese" woorden boomblad, sluisdeur en zevenzot.
'k Overdrijf hier, dat spreekt vanzelf; maar 't is en blijft in de grond
hetzelfde als wat de heer D. beweert. Om dergelijk geschrijf moet hem alle
vertrouwen ontzegd worden; met z'n met is Engels en bal is Deens, toont
hij wel 's 't klokje te hebben horen luien, maar waar de klepel hangt toont
hij niet te weten. En als hij ons na wat op de mouw spelt, wie staat ons
-
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dan borg, dat hij 't op 'n andere tijd niét doet? Dat is juist het ellendige
en ergerlike: er zijn geen fouten, geen vergissingen, „zinstorende drukfeilen,"
maar er is 'n volkomen ondegelijk geheel.
Schrijvers uitgangspunt is niet 't ware, en z'n roetode deugt niet.
Een van de hoofdstukken handelt over volksetymologie
pas op!
„Bataven, kent uw spraak !''
Onder 't motto
hoe 't eigenlik wézen moet: „Korte wetten" is
Natuurlik! en leer
helemaal fófit, „modes leren" is 6nzin, „'n riem onder het hart" déíigt niet;
dat is vooraf al vastgesteld, volgens 't beginsel.
Maar de schrijver moet toch ook eer ontvangen, waar hem ere toekomt.
Hij heeft ten minste noch opgemerkt „hoe naïef, eenvoudig en handig vooral
het volksvernuft steeds werkzaam was om te herwinnen hetgeen dreigde
verloren te gaan."
En zover hebben vele anderen, die ook over volksetymologie schrijven,
het niet eens gebracht.
Zoveel moois als er bloeit in onze spontane flora, zoveel geest zit er in
ons „mindere volk," en zo spontaan komen uit die geest de geestigheden
voort. Wanneer blijven onze ambachtslui, onze straatjongens, onze fabrieksmeiden elkaar ooit 'n repliek schuldig. Als vonken uit steen door 't vuurslag geraakt zijn hun antwoorden: gevat, vernuftig, maar
niet netjes.
'k Bedoel niet, wat men afgesproken heeft gemeen, onzedelik te noemen, —
want drat wordt in „nette" kringen ook binnengesmokkeld, geduld, als „dubbelzinnigheid"! — maar gewoonweg „niet -nétjes: dat zégt men niet, dat zegt
men zó niet." Niet salonfähig. Want van lui en jongens en meiden hoort
men zelden in salons en studeerkamers, die trouwens gewoonlik nader bij
'n salon liggen, dan bij 'n werkmans- kamer-voor -alles.
Eeuwen lang is volkstaal „geen taal" geweest voor de leidende standen en
hun woordvoerders; en heeft zich dus in bekrompen omstandigheden moeten
ontwikkelen, zo goed en zo kwaad als 't noch ging. Wat zou die taal, en
onze beschááfde spreektaal niet minder en de schrijftaal eveneens, anders
zijn, als daar altijd was geweest 'n volk en 'n vorstenhuis uit dat volk, en
'n aristocratie — „de besten' — mét die vorsten uit en door en voor dat
volk: de fijnheid der hogeren en de forsheid van de minderen samenkomend
tot één mooi geheel.
„Volksetymologie ": d. w. z. het domme volk begreep ons niet, en verknoeide al het moois dat wij voor ze meebrachten uit het buitenland; d. w. z.
het domme volk begreep zich zelf niet, en verhaspelde z'n eigen taal, zodat
wij 't haast niet meer kunnen begrijpen en alle moeite hebben om 't weer in
orde te brengen, — ieder voorbeeld van volksetymologie is 'n staaltje van
achteruitgang in de taal.
Zo oordelen velen er over, maar niet aldus gelukkig de heer Drijver. En
toch gaat bij hem noch de slechte leer boven z'n betere natuur. Toen 'n
geslacht van taalgeleerden, dat Becanus in 'n hoek liet staan, en glimlachte
om Bilderdijk, de leer ingang deed vinden dat men niet moest etymologiezeren
.......
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......
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op de klank af — toen meende dat natuurlik zèlf vrij te wezen van de fout
die het aangewezen had bij die vroegere onwetenschappelike etymologen.
Maar zie, maar zie. Duivel van d' euvele, duitse taal van d' oudste taal,
dat was, en we geloven het graag, geknutsel. Maar hangmat van hamacca,
vrijpostig van riposter, vrijbuiter van flibustier, muizenest van muizenis —
dat lijkt toch ook wel 'n beetje etymologiezeren op de klank af. Doch neen,
dat was wetenschappelik, en we moesten het aannemen! En we doen het
toch niet, niet onvoorwaardelik tenminste; we zijn nu eenmaal wantrouwend
gemaakt; vrij onderzoek eisten zij die ons leerden voor zich, en wij vragen
het voor ons — zelfs al zijn we maar leken. En we vrezen ook wel wat
voor hyper- wetenschap, de wijsheid die van de trap doet vallen.
Want dit onderdeel van de taalwetenschap was zo gemakkelik te populariezeren; men kon erover schrijven en spreken in 't groot publiek, en altijd
zeker wezen van 'n goeie ontvangst bij 'n belangstellend gehoor, dat voelde
vermaakt, en geloofde onderwezen te worden, en dus meende alles te krijgen
waarop het bij mogelikheid aanspraak zou kunnen maken. Dus was iedere
nieuwgevonden „volksetymologie" 'n blijde vondst voor de verzamelaar, die
'm netjes opprikte en liet bewonderen; dat sukses ook kan wel 's iemand ter
jacht hebben doen gaan, die thuis had horen te blijven; en 't smullend publiek
dacht er niet eens aan, dat onder al die gelardeerde Lampe's er wel een kon
wezen die miauw had gezegd, toen hij van Rome terugkwam.
Wij nu zien graag de „haas" als staart en oren er noch aanzitten; -en
boeken als 't besproken, vinden we gevaarlik: de schrijvers ervan treden
niet op als jager met de buit op de rug, de reuke des wilds is er noch aan,
zelfs niet als poelier, maar als kok, en of hun hazepeper haas bevat, mogen
we geloven, maar weten doen we 't niet.
Volksetymologie, 'n uiterst geschikt onderwerp om 'n publiek ermee bezig
te houden; telkens vindt men het terug in nutsalmanakken en op vergaderingen, in tijdschriften en zondagsbladen, en o zo dikwels vindt men dezelfde
voorbeelden aangehaald; 't wordt helaas, gelukkig, een afgezaagd onderwerp.
Wie om onderwijs in taal te geven over volksetymologie wil spreken,
moet liever dan uit al dit geschrevene te putten, eens om zich heen zien,
en 'n woord pakken als „grintweg- tijd" b. v. Dat wordt maar zelden ge
-eenvoudigen: die zeggen doodbedaard „greenwichtijd,"-bruiktdoehl
net zo als ze 't geschreven zien; doch er zijn altijd en overal grappenmakers,
die 'n slag slaan met dergelijk woordenspel. Zó de hij of zij die „notaris"
'n puike naam noemde voor wie gehaald wordt als nood daar is."
De schrijver van Mozaiek vermeldt dit laatste in deze bewoordingen: „Ja,
gekke afleidingen zijn er alzoo gegeven, verbeeld u dat men in den man, die
eertijds den geleerden titel van notarius, notaris droeg, gezien heeft iemand
die zijn geld verdient met hier of daar te komen, als de „nood daar is."
(blz. 175.) En 't is om zulke — er zijn er veel — uitspraken, dwaas van
bedoeling en mal van uitdrukking, dat ik juist déze volksetymoloog noch
minder vertrouw als menig ander: hij schijnt tussen grap en ernst geen
onderscheid te zien, en 'n meer of minder geestige woordspeling haalt hij
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dadelik maar aan als voorbeeld van volksetymologie. Op blz. 174 staat b. v.
„het sombere woord overlijden, waarvan onze dichter zo schoon wist te
zeggen: „Ja over 't lijden heen," schoon om den zin, dien hij in die woorden
legde; uit taalkundig oogpunt kan die regel er niet mee door. Overlijden,
hetzelfde als het Fr. trépasser, beteekent voorbijgaan en heeft dus niets met
lijden te maken." Of ieder die zonder nadere aanduiding zo van „onze
dichter" hoort spreken, weet dat hier de wereldberoemde Eliot Boswel bedoeld is, weet ik niet — maar wel moet ieler inzien, dat uit 'n gezond
oogpunt deze regels van de heer Drijver er niet mee door kunnen. —-verstandlik
„Grintwegtijd" dan wordt vooreerst gezegd als 'n mop, en verder door die
handige halfweters, die wel weten hoe 't vreemde woord stellig níét, maar
niet, hoe 't dan wél moet worden uitgesproken, en die 't dus beter vinden
om van „grintweg" te spreken, maar met 'n gezicht dat zeggen wil: 'k weet
wel, maar 't is 'n grap, begrijp-je.
Mischien, dat 'n kijkje zb op 'n voorbeeld van volksetymologie uit onze
eigen tijd, ook wat beter inzicht geeft in 't wezen van volksetymologie. Zo
menig denkt daarbij maar dadelik aan niet-begrijpen, aan onnozelheid, terwijl
er toch zo dikwels vernuft in zal hebben gezeten, laat het clan geweest zijn
„vals vernuft ". En hOé die volksetymologieën en door wié ze dan eigenlik
wel in omloop kunnen gebracht zijn, daaraan wordt gemeenlik ook al niet
veel gedacht. „Men" van nu is blij met de wetenschap dat „men" van
„vroeger" kaarsenlade heeft gemaakt van carcelado, of scheurbuik van scorbut,
of pleisteren van peisteren, en daarmee uit. En ook, omdat zo menigeen maar
aanneemt dat, evenals de woordscheppingskracht in 't algemeen, de volksetymologie alleen maar „vroeger" werkte, is het goed te wijzen op voorbeelden in de taal die nu om ons heen leeft. —
Nu eerst iets tussen haakjes over „vals" vernuft, dat is vernuft niet
passend in 't laatje voor „vernuft" bestemd, zoals b.v. Poot's „levend botervat ",
dat men gekommandeerd wordt „met droefheid aan te treffen" (Busken Huet)
of 'n „ongepast en lelik beeld" te vinden (De G., Leop. & R.), — zelfs al
mocht men bij ongeluk zelf 'n plompe boer wezen als Poot. Zie hoe onze
leraren him mening dé mening noemen. Niemand kan vrede hebben, zegt
Huet, met Poot's „Jannen van 't uchtendchristendom;" ik heb 't werkelik
ook niet, maar zal ik nu fier 't hoofd opheffen en zeggen: mensen, zie mijn
kunstsmaak, dat is de ware, merk -Huet? Neen, want „niemand" heeft ook
vree met het „aarts-engelsche trompetgeschal ", en ik per ongeluk wel, evengoed als met de „engelse groetenis", dus heb ik er 't fijne verstand toch
eigenlik niet van. Hoor Potgieter over de „rapen als kinderhoofies", waarbij
hij aan menseneterij denkt niet alleen, maar z'n lezers poogt te suggereren
om 't ook te doen. Nu is Potgieter 'n man van gezag, maar 'k verg voor
ieder van z'n lezers het recht van te zeggen: Man, wat zoek je dat ver, éér
als die beeldspraak is uw krietiek erop „vals-vernuftig" En als hem dat
„beerzen binnen de garneelen" niet aanstaat, goed; maar als hij ons „ichtyoloog
of niet" gelast het stuitend te vinden zo zoet- en zoutwatervis dooreengehaspeld te zien, dan durf ik zeggen: dat ik me daaraan nooit gestoten heb of

384

Een -en- ander.

ooit stoten zal (dat laatste, dénk ik maar, 't kan verkeren), maar daarentegen
nu eens ichtyoloog wil wezen en hem, Potgieter, op de vingers wil tikken
over z'n dooreenhaspelen van schaaldieren en vissen.
Over „vals" vernuft denk ik zo ongeveer: iedere kwinkslag is niet op
zichzelf „flauw" of „geestig", maar alleen in verband met de omstandigheden,
waaronder die aan de man wordt gebracht; het talent van de zegger, en de
stemming van de hoorder, die doen 't. En zo is ook iedere vernuftspeling
niet echt of vals, getoetst aan 'n algemene regel; maar elk geval op zichzelf
beschouwd in verband met velerlei omstandigheden, die zelfs de kunstkrietiekus
van 't meeste gezag maar hoogstzelden alle kennen kan. Dit tussen haakjes,
maar ze staan wijd uit elkaar, erken ik.
Wie zo, ook bij 't spreken over volksetymologie begint met wat noch leeft
rondom ons heen, zal dat wel niet doen, omdat het „óók 'n metode is," die
mischien gauwer maar toch ook dáárheen brengt, waar de meeste populaire
volksetymologen hun einddoel zien, hij zal stellig wel ergens anders heen willen.
Wat de etymologen van vroeger tijden uitvonden, heet niet te steunen op
voldoende wetenschap: taal- en talenkennis. Maar moet dan niet menige
verklaring, die ons tans als zo echt wetenschappelik wordt voorgedragen,
eveneens gewantrouwd worden? Wie het eerst muizenest gelijkstelde met
muizenis, was op dat ogenblik toch ook maar de man van slechts één taal,
die er niet aan dacht verder te kijken dan naar die éne. Muizenis is 'n
nederlands woord geweest, Kiliaen zegt het, aangenomen dus. Muizenest
staat voor muizeni s, dat 66k aangenomen, en zie dan waar je terecht komt!
De Duitsers hebben óók, en niet sedert vandaag of gisteren, muizenesten in
't hoofd, maar van „muizenissen" hebben zij nooit geweten, dus hebben zij
't van de Nederlanders overgeërfd. Men ziet dit is de eerste stap op de
weg naar Becanus -z'n standpunt: 't Nederlands is de moeder van alle talen!
Moderne etymoloog, snel terug, of je komt in één schuitje met de uitgejouwde Bek-aan-neus!
De heer Drijver vermeldt de laatstgenoemde volksetymologie op deze
manier: „het woord muizenis, d. w. z. beuzeling, kleine zorg, waarvan de
menschen gemaakt hebben muizennest, en waarvan zij nog wel beweren, dat
iemand zoo'n ding in zijn hoofd kon hebben. Eer zou ik willen gelooven,
dat er menschen zijn, die niets in 't hoofd hebben." ')
Het is alweer om dergelijke doorslaanderij, dat ik in 't biezonder déze
schrijver en z'n boek gevaarlijk noem: de kinderachtige oppervlakkigheid,
wekt ieder ogenblik twijfel aan de betrouwbaarheid.
'n Mens kan eer niets als 'n muizenest in 't hoofd hebben, gelooft de
heer Drijver, en dat zal 't ware geloof wel wezen, ten minste als men zo
drijverig wil wezen om het letterlik op te vatten; maar wie zulk 'n opvatting
zó in woorden neerschrijft, loopt gevaar te worden aangehaald als sprekend
voorbeeld voor de juistheid van 't pas vermelde geloof.

') Zou hij soms ook niet kunnen geloven, dat sommige mensen 'n hoofd vol
(= grillen) hebben.
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Dat is niet beleefd, maar de heer D. is het ook niet tegenover de
„menschen." En nu zijn we bij de spil waar alles op draait; het on-demokratiese, het af-staan-van-hun-volk, dat is de boze daad van zoveel taal
vloek van ook déze boze daad, dat telkens weer nieuwe-mane,'tisd
boosheid er uit voortkomt.
Muizenesten in 't hoofd hebben — hoe aardig! moest de taalbekijker
zeggen, en dan róndzien: en spinnewebben, en 'n worm in de kop, en
vliegen, hommels, des araignés, des papillons, des rats, tauben, mücken in
't hoofd — hoe aardig dat allemaal, wat is het volk 'n kunstenaar.
Maar hij zegt juist heel anders. Muizenesten, muizenesten, wat is dát nu
weer, hoe kán dat nu? Zeker weer krompraterij van dat domme volk, wat
zouden ze er eigelik mee bedoelen? 0 ja, 'k ben er: muizenissen dat betékent wat tenminste!
Ze beginnen met niet-goed te vinden wat er is, nemen aan dat het anders
of te maken.
wezen moet, en dwingen aldus zichzelf dat andere te vinden
Spitsvondigheid en struisvogelerij gaan hand aan hand: de spitsvondigheid
herkent muizenissen in muizenesten, de struisvogelerij stopt het hoofd weg
voor de spinnewebben, de rotten en de muggen; immers díé zien, dat is zo
goed als 't prachtige volksetymologietje níét meer te mogen zien.
Mischien noch minder tegen de uitkomsten als tegen het uitgangspunt van
de leer der volksetymologie, zoals men die vindt in de tekst en tussen de
regels van boeken als dit van de heer Drijver moet gewaarschuwd worden.
Wie het lezen wil moet steeds de vraag op de lippen hebben: hoe weet-u dat?
En laat hij zo doen tegenover alle woordverklaarders, zelfs de geleerdste:
wie werkelik wat gevonden heeft zal klaar zijn met 'n afdoend antwoord, de
napraters zullen met de mond vol tanden staan.
'n Uitdrukking moet verklaard worden, blauwkous, op grote voet leven, of welke
't was eertijds gewoonte
dan ook, en 't begint: „vroeger had men
Vraag dan onmiddellik, wat, wanneer, wie, waar, en
zekere die of die
hoe presies — geen geleerde zal u dat euvel duiden, hij doet zelf ook zo, en
de valse profeet zal u liever met rust laten vanwege uw lastige nieuwsgierigheid.
Dit of dat woord heet door volksetymologie verbasterd, en 'n mengelmoes van
talen komt erbij te pas. Vraag onmiddellik, waarom ze beginnen zover van
huis, (dat is 'n beginselkwestie!) en vraag telkens bewijs van 't beweerde. B.v.
vrijbuiter komt van flibustier en heeft niets uit te staan met vrij en buit.
Neem dat aan, maar verzuim niet de verklaring te vragen, van 't verwonderlike verschijnsel, dat niet één, maar verscheidene germaanse volken, Engelsen,
Nederlanders, Duitsers, Denen, Zweden, de woorden vrij en buit kennen en
en daarnaast ook vrijbuiter. Hebben die allemaal presíés hetzélfde spelletje
van niet-doorzien en verhaspelen gespeeld?
Ik durf niet opnoemen ál de voorbeelden van volksetymologie die de heer
Drijver geeft als onomstotelike waarheden; maar waarover 'n ander liever maar
niets zou zeggen, omdat er zo goed als niets zékers van bekend is, of waarvan
met zo goed als volstrekte zekerheid juist de onwaarheid is bewezen. Men
zie b.v. wat Dr. Stoett in de laatste paar jaren over meer dan een „volksT. & L. viii.
25
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etymologie" heeft geschreven, en ook wat in de etymologiese woordeboeken
vermeld staat. Maar één voorbeeld bewijze, dat hij dwaalleer predikt, en
daarna geef ik tot slot hem zelf het woord.
Op blz. 176 staat: Even goed kan ik vatten, hoe iemand er toe komen
an een ander, wiens spijsverteringsorganen niet te wenschen overlaten, een
e: raat te noemen, en wel om de eenvoudige reden, dat zoo iemand veel
eet, op zijn leelijkst gezegd, vreet. Maar het beestje, waar zoo iemand mee
vergeleken wordt, dankt zijn naam aan een andere bijzonderheid: het Finsche
„fiallfrass" toch beteekent „rotsbewoner". "
Vooreerst, wat 'n schrikkelik lang -nat van woorden! En dan, wat is de
goê -kost erin? Eén onnozel waarschijnlikheidje: (lat de diernaam „veelvraat"
Gulo borealis L.) vervormd is uit 'n geheel ánder woord. Maar daarnaast
de „pyrainidale" onzin, dat de nederlander, die 'n veeletend natuurgenoot
uitmaakt voor „veelvraat ", deze vergelijken zou bij 'n beiden totaal vreemd
dier, en dat het nederlandse woord veelvraat = gulzigaard genoemd verdient
te worden in 'n opstel over volksetymologie. Aangenomen dus dat wáár is,
wat hij níét zelf heeft ontdekt: het besluit veelvraat — fjalfres, dan blijft
noch ónwaar wat wél van hein zélf is: de redenering erom heen. En zo iets
overkomt hem niet ééns, maar ......
— De heer Drijver heeft het woord, (blz. 179):
„En nu, vriendelijke lezeres, welwillende lezer, hebt gij er misschien genoeg
van; het aantal voorbeelden zou zich anders nog met velen laten vermeerderen."
U., St. Jan. P. H. M.

PEDAGOGIE.

Van het hoogste belang is een nauwlettend toezicht op hetgeen onze kinderen lezen. Dat vraagt moeite en tijd van de zijde der ouders en onderwijzers, die zelf natuurlijk op de hoogte dienen te wezen van den inhoud
der boeken, die de jongens en meisjes voor tijdverdrijf ter hand nemen.
Bovendien wordt van hen veel tact geëischt, om een boek te kunnen
ontzeggen, zonder daardoor juist de nieuwsgierigheid gaande te maken; en
daarnevens zulk een vertrouwelijke omgang, dat hun raad of hunne vinger
aanstonds gretig wordt gevolgd. Doch dat alles is het overwaard,-wijzng
om te weren, wat de verbeelding verontreinigt, de hartstochten prikkelt, den
grond legt voor een harteloos cynisme, en om te kweeken vruchten des levens.
Tijdspiegel, all. 7.

SCHRIFTEN ZUR LIMBURGISCHEN SPRACHE
UND LITTERATUR.

(Vervolg van blz. 341).
Die Berner Hs. kann natürlich eine abschrift zweiter oder dritter hand
dieses werkes sein, wie der herausgeber s. X aus gewissen fehlern schliessen
möchte. Es scheint mir, dass er bei der annahme von fehlern noch viel zu
bedenklich ist. Schon den grad in dem auch ein besserer schreiber sich
verlesen oder verschreiben kann, dürfte er unterschätzen. Und wir wissen ja
gar nicht, wie viel und welcher art schreiber hier thätig waren. Es sind ja
nicht wenige stellen die er beanstandet und zum teil mit glück zu bessern
sucht; aber ich glaube dass die fehler wesentlich zahlreicher sind. Für die
kritik wäre es natürlich von wichtigkeit über ihre zahl und ihren grad zu
grösserer klarheit zu gelangen. Statt zu glauben dass pauwelun ein mit
territorium gleichbedeutendes wort sein könnte, oder an die möglichkeit zu
denken, dass territorium in irgend einem zusammenhang gestanden haben
könnte, der es einem glossator ermöglichte, es mit pauwelun widerzugeben,
nehme ich entschieden einen fehler für tentorium an. Oder nehmen wir
die glosse gehecht für praeditus. Die richtigkeit bezweifelt natürlich auch
der herausgeber; er sagt (s. XII) „kan „ge(h)@rhacht (honore) praeditus"
wezen; maar eene h vindt men in ons glossarium niet ingelascht, en dan de
ht? misschien moet het in geherset, geheret verbeterd. Vgl. Verdam Woordenboek II 1125." Meiner ansicht nach muss man etwas weiter gehn, ist
sowohl das nl. wie das lat. wort nicht richtig, das erstere aus geherft das
letztere aus prediatus verlesen oder verschrieben. Ich meine, dieser vermutung gegenüber lässt sich die schwierigkeit, dass eingeschobenes h sonst im
glossar nicht vorkommt, nicht in anschlag bringen. Anderer orten ist der
einschub zwischen ge und vocalisch anlautendem stamm ganz gewöhnlich,
z. b. gheheert, ghehacht, ghehint; gheherft oder ghehervet selbst z. b. Sp.
1 8, 49, 23; 3 8, 18, 46 var.; 4 2, 62, 68. Vereinzelt steht auch das unorgan.
anlautende h in unserem glossar in henperlike; vereinzelt z. b. auch o-laut
für langes a in molen, moelre. Es macht auch nichts, wenn das glossar in
andrer weise gerne aus ge-erve hat; heide entwickelungen können sogar in
derselben sprache nebeneinander vorhanden gewesen sein. Dürfen wir nun
bis zu einer annahme gehn, dass das in sich unglaubliche metre, welches bei
prostituere steht, aus teueren verderbt sei, wie andre glossare das lat. wort
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Dann liegt es nahe, an das in die stirn hinein hängende haar zu denken,
was auf ausdrücke für leichtfertiges mädchen: gaffel, gafelstirne — vgl. mhd.
auch göffel, aus *geff1l = nl. *gèpel? — im Deutschen Wtb, führen könnte. —
Ist geschiden dine, fatale und geseinden dine im Haarl. Gl. nicht in geechinde
dine zu bessern? — Statt gesmitle lies gesmide für loramentum; so bei Kil. —
Ob die glosse legalis getrue vel wetbrjngere in ordnung ist, scheint mir
auch sehr zu bezweifeln. Sind zwei glossen legalis getrue vel wette lee und
legi fer ...... wetbringere zusammengeflossen? — Statt genegen, conserere ist
sicher gewogen zu schreiben, und wohl gewennen statt gewinnen für assuescere
gevügtheit statt gewugheit für aptitudo. — An der richtigkeit des niederländ.
wortes bei gijnge confutisterium ist gewis nicht zu zweifeln. — goepe cruppa
ist nicht zu ändern. Das wort ist leider auch im Miil. Wtb. nicht richtig
beurteilt. Die form wird durch das häufig belegte mhd. god e, gute voll ständig gesichert. Das oe ist hier vieleicht als ö zu nehmen. Aber die form
groepe des Trierer Gl. ist wohl gleichfalls zu rechtfertigen; vgl. Diez. I 174. —
Hantsoech chiragra ist nach voet sogt zu beurteilen; vgl. auch hantsuht
(neben hantzuht) bei Leerer. Inwieweit die form soech (liest soecht 2 vgl. reicht
neben recht, vieleicht auch saegte neben sagte) berechtigt ist, ist schwer zu
entscheiden. — Auffallend ist die übersetzung von esse als Infin. Perf. hebben
geien vel [heb ben} gewesen. — Statt iuncbaret, lanugo ist iuncbaert zu schreiben;
vgl. Mnl. Wdb. joncbaert. — Linceus mit clere lien übersetzt gehört natur
zu lynx ,,luchs"; es ist wohl clere linde oder siende zu schreiben. —-lüch
Lottel presen floccipendere ist auch wohl nur verschrieben (für prisen). —
Dagegen ist an marct maken pacisci nicht zu mäkeln (s. XXI). Warum
soll pacisci nicht bedeuten marct (im Sinne von „handelsabschluss, kauf"
oder auch „kaufpreis") maken? — Statt me verhoecheit, meminj wohl
mi verhoecht oder verhoecht it; vgl. verhogen. — Die s. XVI erwähnte
glosse met' alte vru tempestive ist wohl in nit (oder niet) alte vru zu bessern. —
Miggel für lolium muss jedesfalls vielmehr mit n anmuten: Diefenbach
kennt nyghel, das Deutsche Wtb. nichel aus lat. nigella; lies niggel (oder
niiggel2). — Statt (negene) novene wohl noveen zu schreiben. -- Trotzdem
auch das Haarl. Gl. orbine hat, wird doch wohl des herausgebers conjectur
orr'inc (oder orlinc) statt orbiue, inauris richtig sein. — Die verbesserung
von ouer inge, supervacuus in overige s. XIV befriedigt nicht. — Crapula
bei ouer sat ist wohl verschrieben für crapulatus, zumal sonst crapula
zweimal im glossar stände (vgl. ouer at). — .Penre ist wohl nicht zu verändern
(s. XXX); es ist eine richtige nebenform von uni. paander; capisterium
kommt bei Diefenbach und Du Cange auch als bezeichnung für allerlei
(trogartige) gefässe, auch für „maulkorb" vor; vielleicht ist es aber mit canistrum
verwechselt. — Plantel baal planla. Die auflösung des 1 von plantel als
vel ist sicher richtig, aber in baal steckt nichts weiter als „hallen des fusses",
vgl. z. b. Kil. bal des voets, planta pedis. — Plucken capere, lies carpere. —
Q aterleke malle (lies male?) ist gewis nicht so aufzufassen, wie s. XVI
meint, sondern verschrieben für quadertirleke. — Kenborst = rendsborst;
vieleicht ist rendes borst zu schreiben nach rendess torte. — Die conjectur zu
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wiedergeben? Ich weiss es nicht. Eine genügende sicherheit würde unserem
urteil wohl überhaupt erst eine umfassende untersuchung der glossenlitteratur
gewähren. 1
Nichtsdestoweniger mögen hier eine reihe von vorschlägen und erwägungen
platz finden. Afhat declivus, lies afhalt (vieleicht mit irgend einer variation). —
Dass voregel (unter aldeste) in voregeboren zu ergänzen ist, lässt sich m. e.
nicht bezweifeln. — Lies anedauwen (statt aneclauwen) irrorare — Bei beha
tipos wäre auf Du Gange: typos id. q. typhus superbia zu verweisen. —-gelhit
Die übersetzung von argute kann nicht behaldenlike sein, vielmehr ein wort
das zu behende gehört; vgl. Teuth. behendicheit argucia. Das wort ist vom
verfasser ausserdem in den zwei formen behende und behinde gebraucht;
wahrscheinlich wird als variante eine dritte form behandelike (oder behandenlike?) anzunehmen sein, eine art neuer ableitung; vgl. sein behant jam,
Kil. behandsaem = behendigh, mnd. behande „bei der hand, geschickt, fein,"
Lexer behande, behanden „bei der hand, sogleich". — Bestaen vel tostaen
(statt testaen) assistere. — Besiden rupen, se vocare, lies sevocare. — Biuleien
praeterfiuere. Ein vleien „fliessen" wüste ich nicht zu rechtfertigen. Nahe
läge ja die veränderung in biuloien, aber die eigentliche form des glossars
wäre vlujen. Sonst ist die verwechselung von e und o hier allerdings sehr
häufig. — Die conjectur des herausgebers zu codera (s. 12, cote 7) scheint
mir zu weit hergeholt. Der verfasser wollte wohl zuerst colericus statt tolera
übersetzen und dann entweder einfach in blut bessern — wenn colericus ist
de dat blut heuet, so kann blut auch tolera sein — oder eine andere ver
geben, die nicht zur ausführung gelangte. — Die richtigkeit der-besrung
veränderung von dorgeelgeg, tpenetrabilis in dorgengech kann nicht bezweifelt
werden. — Lies et besciet (st. bestiet) interest; vgl. u. a. Grimm Grammni.
4, 238. -- Lies evenode planities; vgl. Verd. Woordenb. II 754, and.
ëpan8ti. Die schreibung evennode liesse sich rechtfertigen. — Mir unerklärlich
ist geachten irretire. Eine conjectur ge(h)achten (vgl. behagten) ist nicht recht
überzeugend. — Gelec vallen (siehe auch Inleid. XII) •irruere. Mit Verdam
bin ich der ansicht dass eine beziehung zu mhd. gehëllech der bedeutung
wegen nicht anzunehmen ist. Man kann an geheellike „vollständig" denken,
das mnl. auch geel(l)ike lautet, wohl noch eher aber an gê-let — mhd.
giehelich; die schreibung gehellech im Trierer Glossar hätte dann ungenauer
weise doppeltes 1. — Gepelhaar cincinnus (auch Inleid. XII) macht den
eindruck der richtigkeit. Dem versuch des herausgebers stelle ich folgende
erwägung entgegen. Für die bedeutung von cincinnus muss man sich wohl
an das aus dem Teuth. angeführte hair lanck vor uyt neder hangende halten.
)

(' [Voorzichtigheid in 't verbeteren is daarom zeer aan te bevelen. Nu al kan
'k mededelen dat men zich op grote verrassingen kan voorbereiden. We moeten
de M.E. schrijvers niet beoordelen naar ónze wetenschap; maar ze verklaren op
hun eigen wijze. Natuurlik, zal vriend Franck ook zeggen, en toch, aan enkele
van mijn verbeteringen in de Inleiding twijfel ik nu zelf al weer. Franck is
daarom m. i. hier al te voortvarend. B. H.]
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riste rara s. XIV leuchtet nicht ein, noch eher wäre an rister rulla zu
denken. Aber riste ist wohl richtig. Das bei Kil. mit manipulus lini
übersetzte wort wird im Teuth. und sonst mit rocca, rota wiedergegeben,
wofür sogar auch eine mlat form ruca nicht ganz undenkbar wäre (cf. Diez
I s. v. rocca). — Sanninge, visio wohl sieninge (sienninge) zu lesen. —
Schalomes cepule (dazu s. XIV); die zu erwartende form wäre ein plural
(auf s?) von schalonie. — Seherden deputare, destinare, scherdre, deputator.
Man könnte an scherien aus skarjan (uni. scheren, bescheren) denken, aber
das Haarl. Gl. weist mit scherden vel linden zwingend auf schicken, das
auch Kil. und Teuth. mit destinare übersetzen. Vielleicht ist eine nebenform
schecken festzustellen. — Schermes vel scarf novcula, rasorium; lies scars =
and. scarasahs, md. acharsas, mnl seaers. — Schiven, cavere, wohl schuwen
oder sehnen zu lesen. — Schoe, subtular, lies Subtalar. — Seilen copulare.
Wegen s. XIV bemerke ich dass, was öfter übersehe wird, sailjan ein altes
wort ist; es steht hier auch in te samene seilen iugare (verdruckt t s. leden). —
Bei sienlec cernuuus kann man leicht einen fehler vermuten. Aber das lat,
wort ist wohl auf cernere zu beziehen und vgl. die bedeutung „magnus,
excelsus" bei Du Cange. — Statt sliclegteg, cenulentus, lies slickegteg. —
Sorgen vel gehoen curare; lies statt gehoen vielmehr gencen; vgl. gansheit
Santas, ganslec sane, ungenslee incurabilis, — Stenbicere cementarius; vieleicht
wieder bickelere zu schreiben, wie vorher steht, oder, wenn eine variante
verlangt wird, bickre oder bittre (vgl. quaccle). — Die form stoech für
cippus dürfte schwerlich berechtigt sein. Vielleicht war ausnahmsweise als
variante zu stoc einmal die schreibung stocch gewählt. — Da die lesung
von stringe crementum als unsicher angegeben wird, ist jede Vermutung ohne
die handschrift vor sich zu haben unsicher; es läge sonst nahe an meringe
oder mersinge zu denken. — Sunder vrowen nimirum; doch wohl sunder
wonder. — Bei pape für sune könnte man wohl an ein versehn für pax
denken; aber gegenüber rune reconciliatio wäre wohl graphische variation zu
erwarten. Pape (vestis) su(ta)ne wäre zu willkürlich. Es ist vielleicht die
Interjection pape (papae) gemeint, die auch andere glossare kennen. —
Sweppe offa. Wie die anm. andeutet steckt in sweppe irgend eine form von
noppe. Th. hat sop, wo ich bestätigend bemerke, da Inleid. s. XXIX note 3
misverständlieh sein könnte. — Te gebode naren, peregrinari; lies te gebede
varen. — Te samene geneet, eollectaneus lies te samene geuoet collaetaneus. —
Statt testheren dilaniare, dirupere (lies dirumpere?) wohl testhoren. —
Ridden in tornieren ridden commilitare ist auch wohl schwerlich richtig.
Ridderen? wenn nicht riden. — Umbendelec indissolubilis müsste unumbendelic
(— ununtbendelic) sein. Ebenso fehlt wohl (lie Negation in umbevanget
incircumdatus. — Underganre mediator. Undergan ist, wie ja auch leicht
verständlich, ein gebraüchliches wort für „dazwischen treten, vermitteln "; es ist
darum nicht erwiesen dass der glossator speciell an den mittler Christus denkt
(s. XXII) — Ungesnet impolitus; ungesnot ? oder neigesnoet? — Untwonden
deplicare; gewis untvalden. — Vtbregthe propugnaculum. Inleid s. XV
wird dafür ut bergte oder utbergtde vorgeschlagen. Aber ohne zweifel ist
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es nur eine verschriebene variante für das folgende utburgte suburbium.
Beide lat. wörter übersetzt z. b. auch Kil. mit demselben wort, und zwar mit
veurborgh(t). Ob das ut hier etwa aus vur entstanden ist oder wirklich
zusammensetzung mit ut anzunehmen ist (vgl. Diez. II s. v. faubourg;
Diefenbach hat neben vorburge auch underburge) möchte ich nicht entscheiden.
Bei der vielgestaltigkeit des romanisierten wortes lässt sich auch nicht bestimmt
genug sagen, wie sonst an unserer stelle zu lesen ist; ich denke aber — borgt he. —
Uttreeken vel reden extirpare; lies roden. — Mit verblisgen resnitare ist
sicher (s. Inleid. s. XV) das mnl.-limb. verblyschen gemeint; also resultare
vielleicht misverständlich für exultare? — Verschiren fascinare; gemeint ist
verschiren — verciren; vgl. Diefenbach fascinare, sieren; ciren redimire
in unserem Glossar, ferner Teuth. begorden off bereyden off ver(ziren und
Limb. Serm. 574,19 mit der note. — Verwerden pangere; lies vorwerden
(oder vorworden); vgl. bei Lexer das verbum vorworten, vürworten. — veve
wesen, orbare; lies verwesen; vgl. Kil. en Lexer. — Ob vinte, baptisterium
eine berechtigte form für vonte, vunte ist, möchte ich gleichfalls bezweifeln. —
Statt virlogteg quadri fidus lies vierclogteg ; s. Lexer vierklüf tic und Teuth.
s. v. cloven. — Das verständnis der glosse volencel faunus (Haarl. Gl. volentel)
eröffnet uns Du Cange, der faunus — gall. phaon (nfransch faon) für
„hinnulus" verzeichnet. Auch andere einzelheiten in unserum glossar weisen
auf roman. sprachgebiet, wie carruca pluch (fra charrue) und wint offeltre.
Wir haben es also mit einer ableitung des wortes veulen zu tun und dürfen
in der ableit. wohl mit bestimmtheit das von Kluge, Nominale stammbildung
§ 63 besprochene diminutivsuffix erkennen. Das wort ist also als vólenkel
zu fassen, wie auch die abschrift s. VIII der Inleid. setzt, (ist wegen der
schreibung stenbicere zu vergleichen ?) und stellt sich neben bildungen wie and.
esilinkli, huoninehli, ags. husineel. — Volheit feditas, wahrscheinlich fecunditas;
vgl. volleke fecunde, vollinge feeunditas. — Vorlogenen inficiarj ; lies verlogenen. — Vulen incinerare; lies vuren; vgl. Kil., Lexer und Lübben unter
dem entsprechenden wort. — Waleselscap, cetus soll vermutlich wal („wallfisch")
vel selscap sein. — Weder beben, oblatare; lies oblatrare. — Was statt weder
douen retorquere zu lesen ist, wird sich nicht ausmachen lassen; wohl das
nächstliegende w. draien. — Wederstan, obstere; lies obsistere. — Wederstoren,
retrudere; lies wederstoten. — Werden vel geboren nasci zu ergänzen in werden
vel geboren werden und werden geboren renasci in werden weder geboren oder
weder geboren werden? — Zu werdre arabo, arra vgl. Diefenbach arra
werderer und Teuth. waerde morgengave und weiter wegen dieses der
etymologie und ursprünglichen bedeutung nach nicht klaren wortes (älter
wirthria, wirdrin) Sehräder, Dentschle Rechtsgeschichtet 338; Kern, Noten
zu Hessels Lex Saliva § 49, 200, sowie Jungbohn Clement-Zoepfl, Forschungen über glas recht der Salischen Franken s. 100 ff. — Werkere,
stupeus ist eine mir unerklärbare form, man erwartet werken adj. „von werg." —
Die Glosse wideren dilatare ist in ordnung. Soll die bemerkung Inleid s. XXX
heissen, dass in der handschr. vielleicht (aber verkehrt) dilatrare zu lesen
ist? — 1Vint offeltre neuula. Hierzu meint B. H. s. XXI (vgl. XVI) in
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irgend einem context sei vielleicht nebula „nebel" durch wint „wind" glossiert
worden, und ein andrer glossator habe, dies als „windhund" auffassend, ein
synonymes feltre, welches allerdings in dieser bedeutung genügend bezeugt
ist, mit of hinzugefügt. Diese beziehung auf feltre „windhund" scheint
allerdings zwingend, und man wird sie nicht leicht drangeben. Aber schon
der gebrauch von of -- in diesem fall wird sonst vel oder eine abkürzung
dafür gebraucht — ist ohne weiteres beispiel, denn coniux wif of man ist
doch ganz etwas anderes. Vor allem aber kann ich B. H. in keiner weise
folgen, wie er von nebula auf „windhund" kommt, und eine andre möglich
herzustellen seh ich auch nicht. Dagegen bezeugt uns-keitdvrbnug
gall.
neule, nieule, niule als den namen eines oblaten nebula,
Du Cange
artigen gebäckes; beide bezeichnungen oblatae und nebulae wurden offenbar
auch leicht verwechselt. Franz. oublie ist „hohlhippe, dünner, zwischen eisen
gebackener, dütenförmig zusammengerollter kuchen," die nebulae erklärt Du
fange als „fabriciae buccellae quae fiunt super ferrum." Auch Diefenbach,
Nov. Gloss, kennt dies wort: nebula gebrant brot, unrad (vgl. Lexer unrdt),
kutten, id est vapor vel panic subtilissimus. Der name eines solchen gebäckes
könnte recht gut mit wind zusammengesetzt sein; vgl. deutsch windbeutel
und fra. soufflé, vol au vent; auch der name nebula selbst, sowie das citierte
vapor gehn wohl aus einer ähnlichen anschauung hervor. Auch an eine
ableitung von winden könnte man ausserdem denken. Nun scheint es mir
nicht schwer in dem wintoffeltre eine verschreibung zu erkennen. Ich denke
aus wintoffeleie. Diese form lässt sich gut rechtfertigen. Älter franz. oubleé
(neben oublie) ergäbe mit der entwickelung von bi wie in mnl. tafele grade
offeleie; vgl. auch die formen ovelate, oflate, oflete (Deutches Wtb.) des viel
(nl. ouwel), welches sich ausserdem mit obleia gemischt-gestalinwor
hat. — Wonsenen, optare muss wohl wonschen sein. — Auch worta f/lir, alea
sicher nur ein versehn statt wortaffle oder worta/ele. — lVreke, ultor; lies
wrekere. — Noch bei anderen wörtern bleiben berechtigte zweifel bestehn,
wie bei aggele Leda, erslec sordidus, trotzdem es in erslec ma kein sordidare
wiederkehrt, honesch stragulata, hun. ein crut elleborum (ags. hung liegt zu
weit ab), leelecheit scrupules, olsrnat oleum, pifelere sodomita, swelgen
deicere, waterrinc circus.
Den gewinn, den uns das Glossar für die sprachgeschichte gewährt,
nehmen wir mit dank gegen den herausgeber gerne entgegen, wenn er auch
nicht besonders hoch anzuschlagen ist. Wertvoller ist es als zeugnis für die
litterarische thätigkeit. Es zeugt nicht nur für die beschäftigung mit lat.
litteratur und für lat. sprachstudium sondern mittelbar, durch die bewandertheit die der verfasser in orthographischen und sprachlichen varianten verrät,
für eine litteratur in der eigenen sprache.
(Fortsetzung folgt).

J.

FRANCK.

DE ROMAN.

De tijd is voorbij, toen men alleen een historie had te verzinnen, met een
kunstigen knoop en een verrassende oplossing, een oplossing, droevig vaak
maar ook wel eens weldadig voor wat typische figuren, die deden en spraken,
zoo eigenaardig, zoo vreemd soms, als er alleen werd gedaan en gesproken
in een boek.
Kunst is de we@rgave van een werkelijkheid steeds. Zóó luidt het fondament van de hedendaagsche, zoowel als van alle waarachtige kunst. Als
men de werkelijkheid, maar niet zooals velen doen, met de werkelijkheid van
jan-en-alleman wil verwarren, wil beperken tot de daaglijksche werkelijkheid
om ons heen. Ook van deze kan kunst komen, zwaar en geweldig, of vriendelijk en aangenaam.
Er zijn onder de realisten van heden, die zoo saai en zoo droog, zoo
katálogus-achtig schrijven, dat zij, ondanks hun stadhuis -accuraatheid, toch
duidelijk het bewijs leveren, dat zij geen realistische schrijvers zijn. Want
zij willen wel de werkeiijkheid, zóóals die is, weergeven in woorden, maar zij
kunnen het toch niet verder brengen, dan dat zij geven een inventaris der
werkelijkheid. Want de werklijke werklijkheid, zooals zij inderdaad uit zich
zelve is, voor den fijn-observeerenden, ontvankelijken toeschouwer, die niets
doet dan waarnemen, nauwkeurig waarnemen, met voor alles opene, voelend begrijpende zinnen en ziel, die werklijkheid, die hij ziet en clan objectief
weergeeft, zonder er iets bij te doen van luchtige scherts of warme gevoeligheid, die niet in het wezen der werklijkheid zelf ligt, maar uit zijne opvatting dier werklijkheid vloeit, die werklijkheid zeg ik u, die waarachtige . werk
puur uit zich zelf, zonder eenige lyrische toevoeging, zóó vol leven,-lijkheds
vol smart en vol vreugde, als maar enkelen der hedendaagsche realisten
kunnen zien. Ja, om het nog eens ronduit te zeggen, ergerlijk is 't, zoo
droog en stijf, zoo poppenkastig-houterig als sommige realisten onzer huidige
generatie ons wijs willen maken, dat de werklijkheid is. Als gij (le werk
ziet, houd het dan maar vóór u, krijgt men lust om te zeggen,-lijkhedzó
wanneer men die ziellooze, doodgeborene mode-produkten, wanneer men die
werklijkheid-op -sterk-water leest.
De groote fout dier nuchtre realisten, die alleen maar kijken, en niet,
scherp-voelend, elk ding de plaats geven, die er aan toekomt in 't geheel,
die wel veel opmerken, maar niet al wat er noodig is om een kunstwerk te
maken, hun fout is dat zij missen wat men noemt: temperament. Zij bezitten
niet den flair, het intieme, spontane onderscheidingsvermogen, de uit hun
onbewustheid komende fijnsprietige macht, om, uit heel den rijkdom hunner
zinswaarneming, om, uit het zich aan hen opdringende van alle kanten,
datgene te kiezen met plotseling-zekeren, genialen greep, wat het kunstwerk,
dat in de realiteit ligt verborgen, tot waarachtig kunstwerk voor altijd maakt.
Zij kijken nauwlettend en noteeren veel ook, maar zij zijn geen artiest,
en zien dus niet en geven niet het eenig-noodige, wat hun werk zou maken
tot echte kunst.
W. KLOos, Nieuwe Gids, Julie '98.
-

LITTERATUUR- STUDIE.

Als men 'n litteratuurtijdperk of een gansche litteratuur bestudeert, mag
men niet tot enkele groote geesten van zoo'n tijdperk opklimmen, maar moet
men integendeel de volkstoestanden, het maatschappelijk leven in z'n geheel,
en daarin de wijsgeerige, economische, wetenschappelijke en psychologische
denking van alle kanten niet zijn waarneming en analyse omsingelen; tot
levend-grandioos uitgangspunt nemen, den socialen bodem, het maatschappelijk
aardevoetstuk, waaruit de litteratuur gegroeid is. Als elk ander verschijnsel
van geestelijk leven gebonden en ondergeschikt, aan de maatschappelijke wetten
van het algemeen leven, moet men de litteratuur, haar subjectieve toestanden
en welk geestelijk levensproces ook, niet van boven af abstract rangschikken,
apart zetten en klassificeeren in de evolutie van het levende, maar in verband
met historie en sociale toestanden, in verband met politieke en economische
verwikkelingen, in verband met gelijktijdig geuite wetenschap en wijsbegeerte,
doordringen, om uit de analoge elementen van al deze geestelijke en maat
levensverschijnselen tot 'n kritische eenheid te geraken.
-schapelijk
't Maatschappelijk leven als middelpunt van alles, van elke stoffelijke en
geestelijke levensuiting: zóó, zoo zal de moderne litteratuur-kritiek de rechter
zijn van het meest verfijnde kunstproduct, van de schijnbaar uit de maat
levenssfeer zich het meest losgewikkeld hebbende, subjectiefste-schapelijk
kunsttheorie, zoo zal zij aan elke schijnbaar alleenstaande metafysische leer
en elk gedachte -stelsel, hun boven en buiten het menschelijkleven ontkiemende ziekelijkheden en hallucinaties ontnemen.
De litteratuur-kritiek der komende eeuw zal een heerlijken nieuwen weg
inslaan, die door gebrek aan kennis, voeling en uitwerking, door gebrek aan
hart en meegevoel, door gebrek aan ware, goddelijke intuïtie, dichterlijkheid
en analyse, door gebrek aan ethisch penetreeren der historische evolutie van
't maatschappelijke leven, door gebrek aan al de goddelijke factoren, die van
den dichter- denker, van den analyticus, van den bouwer van het nieuwe
leven, geëischt moeten worden, onbetreden is gebleven.
Ik wil het leven en lijden van het groote volk, mijn vizie van en mijn
denking over het groote wereldproletariaat, geven. In mijn lyriek, in mijn
kritiek, in mijn analyse, in mijn synthese. Ik wil er van spreken, van het
volk, die levende massa, die grandiose levenskracht, omdat ik het moet,
omdat zij in mij heerscht. Ik wil van die levende massa, altijd verslagen en
verdrukt, vertrapt en bevuild, vernield en verbogen, krom geranseld en ineengeperst, verkracht in haar reinste levensenergie door de burgerlijke wijsgeerige
leer van de noodlotstheorie, het laag klein -burgerlijke determinisme dezer eeuw
spreken; ik wil spreken van (lat volk dat daar nu alles van 't nieuwe leven
in zich draagt, van die bewust- geworden klasse, die goddelijke massa, waaruit
het leven opnieuw herboren zal worden, zoo rein, zoo sterk, zoo heerlijk,
zoo grootseh.
Is. QuEnwo, Arbeidt 1898, afl. 3.

NIEUW EN OUD.

„Een toonkunstenaar denkt al heel veel gedaan te hebben als hij — buiten
zijn muziek om, eens iets lezen gaat. De meesten van hen zijn eenige eeuwen
ten achter en verplicht te beginnen met eerst de klassieken te verorberen;
zoodoende zijn zij, of ten eenemale onwetend van al wat maar eenigszins op
direkt- levende literatuur lijkt, of nog zóó bezig in de 16de en 17de eeuwsche
letteren dat Bilderdijk hun al héél modern voorkomt. Onze musici — behoudens een enkele uitzondering — voelen al heel weinig voor de ineensmelting
van de kunsten; ze vergeten dat hunne klanken evengoed kleuren, lijnen,
gedachten bezitten moeten, als, dat het woord van den Dichter, muziek en
kleuren en lijnen, de kleuren en lijnen van den schilder klanken en gedachten
bevatten; ze vergeten den Eéngalm van de Poezie der kunst.
Toch is het werken voor den toonkunstenaar in de nieuwe voeling van z'n
wereldconceptie zooveel minder bezwaarlijk als voor den litterator, al is de
eerste evengoed blootgesteld aan de horribele peuterbegrippen van z'n z. g.
oudere kunstbroeders die den wierook om hun eigen altaartje zoo dik maken
dat ze het buiten hen staande, van anderen zichtbare, altijd niet een goor doffen tint zien zonder dat ze rekening meenen te moeten houden niet den
strijd die zij gestreden hebben om dit hun altaartje machtig te kunnen
worden. Voor den toonkunstenaar is het vrije werk gemakkelijker omdat
z'n arbeid minder brutaal- direkt en positief kritisch den „mensch" aanspreekt
die om hem leeft."

De Arbeid, 1898, No. 1.

„Martellus Emants verheugt „Nederland" met een humoristisch-bedoelde
schets, met een titel van drie regels: „Waarom Halm-Salm junior meende
dat de Nederlandsche consul te Brussel zijn vader in staat moest stellen
naar Holland terug te keeren." Deze schets in dialekt -stijl geschreven, is
zeker iets uit Emants' prilste jeugd. De athleet van Maurik heeft ook wel
eens humor van dezelfde kracht ontwikkeld. Het liefst zouden wij er maar
in zien een parodie op de methode „schrijven -zooals-men- spreekt," en dan
heeft Hahn-Salm enz. enz. als zoodanig verdiensten !"
Wat verder in deze aflevering is een kleine ruzie tusschen prov. Jan te
Winkel en v. d. B. over het klankverschil tusschen de ae (gerekte open e)
en de e (gerekte gesloten e).
Vroeger zei men waereld, kaerels, paerel, paers. Tegen het midden van
deze eeuw zijn deze vormen allengs verdwenen, en men zei alleen nog maar
wereld,. kerel, parel, paars. Prof. te Winkel beweert nu, dat de vorm vaers
gebleven is en dat .... misschien opdat er geen verwarring zou komen met
versch (— vers). Daarover loopt het.
(Hollandse Revue 1897, no. 8.)

KLEINE MEE-DELINGEN OVER BOEKWERKEN.

Nederlandsche Spraakkunst, door

J. C. Kummer. — Amsterdam,
C. van Twisk, 1898. — f 1.90
Al weer een Nederlandse Spraakkunst,
noch wel met een dubbele reden geschreven.
„In de eerste plaats, omdat ik meen,
dat er behoefte is aan een werk, waarin
de hoofdzaken uit de grammatica iets
uitvoeriger besproken worden, dan zulks
in de spraakkunst van TERWEY geschiedt
en dat aan den anderen kant toch weer
minder omvangrijk is, dan de groote
spraakkunst van DEN HERTOG.
In de tweede plaats, omdat ik mij met
verscheidene denkbeelden, in de meest
gebruikte spraakkunsten meegedeeld of
ontwikkeld, niet kan vereenigen. Zoo zijn
mijns inziens b. v. de definities, die men
gewoonlijk van naamvallen, person e n , wijzen geeft, geheel en al verouderd en is het derhalve noodzakelijk,
althans te trachten, ze door andere en
betere te vervangen."
't Is werkelik een ernstige poging om
een beknopte, maar voor onderwijzers
voldoende spraakleer te geven, goed naar
de nieuwe inzicht in Taal- leven, goed
voor de onderwijzer. Deze zal, na het
bestuderen van Kummer's Spraakleer,
kunnen antwoorden op de feiten, die

hem gevraagd worden. Hij zal tegelijk
dat taalbegrip krijgen, dat hem vatbaar
maakt om later de grammatica zelf te
maken.

D'auteur begint veelal met de taal van
en houdt veel meer dan enig grammaticus, terecht, rekening met het
Taalgevoel. (Zie blz. 10/11, 18).
Daardoor valt veel van de gramrnaire raisonnée" weg.
Vergeleken dan ook met de bestaande,
is deze Spraakleer een vooruitgang. Zowel
wat er in staat over Woordvorming, -behalve de rechtstreekse afleiding (!) —
als over naamvallen. Ook de sterke en
zwakke verbuiging is beter waargenomen
dan elders. Maar de wijzen en tijden
zijn er niet op verbeterd.')
Ook d'indeling van de woorden is
nu,

helderder uiteengezet dan veelal gebeurt.
In onze partikels ligt een enorm kenmerk van eigen nederlands taal - eigen.
Tracht ze maar eens in andere levende
talen overtezetten! Natuurlik zijn ze
ook daar. Maar dan eerst blijkt de
moeilikheid van vertalen!
Bij deze partikels kan met de historiese
taalkunde noch wel wat toegelicht: daarom alleen acht ik in de tegenwoordige
omstandigheden niet onwenselik een
hoofdstuk „Hoe sommige voegwoorden
aan hun tegenwoordige kracht zijn ge-

komen."

') Voor de tijden: zie Behaghel, Altsächsische Syntax; een biezonder aan te
bevelen boek. In een volgende afl. hieruit citaten.

Kleine mee-delingen over boekwerken.
is dit een aanwinst in dit boek, er
ontbreekt daarentegen een hoofdstuk over
de overgangen, als bij Kaakebeen. Lang
niet overal is ook gewezen op wat bij,
aan en op de grenzen ligt; en dit is toch
noch van meer belang voor goed Taalinzicht en voor goed Taalonderwijs,
vooral van Levende Taal.
Verder zijn er tal van goede opmerkingen intevinden over biezondere taal
andere spraakkunsten-verschijnl,d
ontbreken.
't Zwakst is het histories werk in
deze Spraakleer. Wel is dit zo spaar
zo prakties mogelijk meegedeeld,-zamen
maar daar lopen noch al fouten in, —
trouwens niet meer als in de meeste
Spraakkunsten. [Zo werd hulp zeker
geen hialp, hielp, hielp (blz. 169)!]
Naast het vele goeie, valt noch veel
waartenemen van 't oude zuurdeeg.
Schrijftaal wordt lang niet genoeg gescheiden van Spreektaal, d. w. z. 't bie zondere van dichters, niet van wat
algemeen is.
Dan zijn vele van de omschrijvingen en
mededelingen inkompleet of onwaar.
Hinderlik is hier en daar 't gewichtig
doen; zo blz. 68/9, en blz. 88/9.')
Naar 't mij voorkomt, — zal, zo de
schrijver doorwerkt, vooral zich klaar
en helder maakt wat hij in sommige
grote kwesties en voornamelik in onderdelen noch van 't oude moet weglaten, —
dan zal deze auteur een belangrijke
helper voor 't schrijven- van- onze -Spraakleer wezen.
B. H.

397

W. Luft, Studien zu den ältesten gerrn.anischen Alphabeten. VIII, 115 S.
gr. 8. Mrk. 2,40.
Een merkwaardig boekje..

Sehr. behandelt de teorieën over het
oudgermaanse Letterschrift, en krietiezeert die. Zijn rezultaat is: „Sowohl
beim Runenalphabet wie dem gotischen
weiche ich in den Grundanschauungen
von der seit Wimmer allgemein angenommenen und feststehenden Lehre ab.
Ich glaube nachweisen zu können, dass
die Runen nicht aus dem lateinischen
Alphabet stammen, sondern aus einem
ausser-lateinisch-italischen oder griechischen Alphabete, das den Germanen
durch die Zwischenstufe der Gallier überliefert ist. Vornehmlich aber wende ich
mich gegen die Meinung, die Runen seien
mit einem Male an einer Stelle von einem
einzigen erfunden worden. Sie sind vielmehr allmählich ausgebildet worden und
geben uns noch Kunde von ihrer stufenweisen Ausgestaltung. Hinsichtlich des
gotischen Alphabets glaube ich die Unrichtigkeit der Ansicht darthun zu können,
dass Wulfila die Runen gekannt und
benutzt hat. Gegenüber dem äusserlichen,
mechanischen Verfahren, wie er es bei
der allgemeinen Annahme eingeschlagen
haben muss, suche ich den Nachweis zu
führen, dass er nach einem wohlüberlegten
Plane gehandelt hat und sich stets von
feinen lautlichen Erwägungen leiten liess."
Het geheel is inleiding voor een „erneute
Untersuchung über die gotische Aus
Ons komt het voor dat er-sprache."
heel veel juist is in schr.'s betoog; maar
we willen er bij 't volgende gedeelte van
zijn studie op terugkomen: een zekere
tendenz is niet te miskennen; of de sehr.

In plaats van dit laatste had moeten gewezen op 't on moge like van de
grenzen tussen die woordsoorten te trekken, in levende taal; hoe er overgangen
zijn en blijven en komen vooral; daarvoor is goed de grondslag te kennen van
die indeling; de schrijver-zelf was op de goeie weg, als hij, blz. 254, zegt hoe
verkeerd 't is, om te eisen: 't moet af dit 8f dat wezen; zie ook Van den Bosch,
Taal en Letteren III, blz. 19, en vooral 148.
1)
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hiermee de feiten ook verwrongen gekombieneerd heeft? In een volgende afl, vindt
men uit deze Studie wat hoogst aan
geciteerd.
-nemliks

B. H.

Versjes, zeer eenvoudig en aardig, zijn,
zoals men dit meer ziet, aanleiding of
zamenvatting van breder inhoud.
De plaatjes zijn mooi.

J. K.
Uit Potgieter's Poëzy. Nieuwe Bun-

door Jan Ligt hart en H. Scheepstra. Geillustreerd door W. K. de Bruin. Eerste
stukje. — Gron., J-. B. Wolters, 1898.

del ten dienste van het Letterkundig
Onderwijs, verzameld door 0. H.
den Hertog. — Haarlem, H. D.

Een huisgezin met 'n vader,'n moeder,
'n klein broertje, twee zusjes, 'n ouder
broer Frits en 'n negervrindje Tom, als
vaste fieguurtjes.
Hiertussen de draden geschoren van
't kinderleven: vogels, knoppen, bloem
en vrucht, rupsen en vlinders, ziekte,
spel, vakansie en zo al.
Daar doorheen slaat de schietspoel
van de opvoedkundige ernst, gedreven
door 'n man die gemakkelik praat, licht
over de dingen schijnt heen te gaan,
maar weet wat hij wil, en z'n indrukken

Tot schade van de gevoelsopvoeding,
zegt de Verzamelaar, is aan Potgieter's
voorname kunst noch al te veel de plaats
onthouden, die haar bij 't letterkundig
onderwijs aan middelbare en gymnasiale
inrichtingen en in de studie der onder
om haar hoge rang toekomt. -wijzers
En de heer D. H. heeft 'n twede
bundel uit Potgieters verzen bijeen
naar we hopen, evenals-gebracht,di
de bekende van Zimmerman, bij
't onderwijs in de studie z'n nut mag doen.

achterlaat.
Zo weven de schrijvers 'n kinderwereld.
Eén deeltje is klaar. Er zullen acht
komen, de eerste vier van de heer Ligthart, de andere van de heer Scheep s t r a. 't Winter- en 't zomer- half-jaar
krijgen er om de ander 'n beurt.

Eén opmerking echter.
De heer D. H. heeft zich de vrijheid
veroorloofd, „hier en daar de punctuatie
„lichtelijk te wijzigen of aan te vullen.
„Een veeljarige ondervinding heeft (hem)
„geleerd, dat het vlugger verstaan en
„de goede voordracht der verzen daardoor zeer gebaat worden. De orgineele
„punctuatie, die wat het tweede deel
„Poëzy betreft, vermoedelijk (!) onder
„de laatste ziekte van den dichter eenigs„zins geleden heeft, is in de volledige
„werken altijd terug te vinden."
Toegegeven kan worden, dat de ene
of ander docent bij 't lezen van 'n auteur,
tot recht verstand van de tekst, hier en
daar de punctuatie wijzigt. En wil bij
'n uitgave van die auteur, de ene docent
de andere tot z'n zienswijze overhalen,
dan brengt hij natuurlik in de tekst z'n
door hem zelf veranderde leestekens.
Maar ik dacht, dat men dan aan z'n
medemensen rekenschap gaf, zo al niet
in woorden, dan toch stilzwijgend beleefd,

De Wereld in!

'n Iedeaal zou zijn, dat elk voor zich,
voor z'n school, het zakelik en zedelik
nodigste in z'n uit de omgeving getrokken
leerstof wist te concentreren. Zij, die
dit beogen, het kunnen vervullen of
niet, zullen allicht 'n steun vinden in
deze proeve van concentrasie, verzamelde dingen en wenken in 'n kinderwereld, die, schoon algemene abstractie,
toch zo ver mogelik de werkelikheid
nabij zoekt te komen. Wie deze weg
op wil, zal merken, dat het mes ook
aan de andere kant snijdt. Want de
taal van 't werkje zal in z'n eenvoud
en natuurlikheid 't gemakkelik lezen zeer
ten goede komen.

Tjeenk Willink, 1898.

Kleine mee - delingen over boekwerken.
door aan de voet van de pagina's de
oorspronkelike tekst, zoals men die vond,
onveranderd weer te geven. Zoals 't nu
is, kan de docent gevaar lopen, zich gevangen te geven. En niet ieder doet
dit van harte.
J. K.
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Altenglische Dichtungen (Bêowulf,

Elene u. a.) in wortgetreuer Über
Steineck. — Leipzig-zetungvoH.
1898, O. R. Reisland. — M. 3.
Angelsaksies is niet ieders zaak; duits
komt onder 't bereik van velen: men
kan hier nu kennis maken met het oud germaanse epos, o. a. met Bêowulf.

OUDE ZANGWIJZEN.
„Onder de R. K. geestelijke liederboekjes der 17e eeuw, waarin middel
teksten of melodieën voorkomen,-euwsch
mogen wij wel een eereplaats geven aan
de „Geestelycke harmonie met het
Geestelyck Lust-hoofken," (niet
eerste druk).

', GeestelyckeHarmonie, van veelderley
ende wtghelesene soo oude als nieuwe
Catholycke Kerkelycke Lofsangen, Leysenen ende Liedekens, op die principaelste Feesten en getyden des Jaers, die
men in 't Vorstendom Cleve bij den Catechismus singht. Nu met groote neer
verbetert ende vermeerdert door-stiche
eenen catholycken Priester'.... (Emmerich bij Samuel Arentsz in den Latijn schen Bijbel.)
„`Een Gheestelyck Lust-hoofken, Met

schoone lieffelycke geestelycke Ghesangen
beplant, door eene Chatholycken Pastoor.

Tot Geestelycke blytschap der sielen ende
vermydinge aller oneerlicke, lichtveerdige
Werelts gelangen'. 1632." —
Oude Zangwijzen, medegedeeld door
H. Roes, in „Dietsche Warande ",
lie jrg., No. 4. —

L'Italiano Parlato. Frasi asuali giornaliere con trascrizioue fonetica di

Federico Kürschner, professore
di lingue moderne e delle scienze
commerciali, autore della tachistenografia universale. — Leipzig 1898,
O. R. Reisland. — M. 0.80.
Die aussprache der rchrif tdeutschen,

mit dem „Wörterverzeichnis für die
Deutsche Rechtschreibung zum gebrauch in den Preussischen Schulen"
in Phonetischer Umschrift sowie
Phonetischen Texten, von Wilhelm
Vie tor, Professor an der Universität Marburg. Vierte Auflage. —
Leipzig 1898, O. R. Reisland. —
M. 1.60.
• Een werkje als deze beide is voor ons
Nederlands noch een vrome wens.

„ALS GOD IN FRANKRIJK."
Men geeft wel eens als uitlegging: zich om niets behoeven te bekommeren,
niets te doen te hebben, „zooals God," toen tijdens de groote omwenteling
alle kerken in Frankrijk gesloten waren. Maar het spreekwoord is ouder:
't heeft zijn oorsprong in cle weelde, die de lijfwacht van Lodewijk XI, geheel
uit Schotten bestaande, zich veroorloven kon, en in de voorrechten, die
officieren en soldaten genoten.
H. G. ROODHUIZEN, Tijdsp., Juli.
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Lijst van verschenen boeken. — Inhoud van Tijdschriften.
LIJST van verschenen boeken:

Boon's Geillustreerde Roman- bibliotheek. Amsterdam, N. J. Boon. Kl. 8°.
Per dl. f 0.30; geb. f 0.60.
No. 16. ALPHONSE DAUDET, De kostwinner. ( „Soutien de famille ").
Vertaling van Mary. (335 blz., m. 1 portr.).
FREDERIK VAN EEDEN, Enkele verzen. Amsterdam, W. Versluys. 16 ° .
(III, 50 blz.). f 1.25.
B. P. VAN DER Voo, In het polderland. Schetsen van het landschap en
den plantengroei in omstreken van Rotterdam. Met een voorwoord van
wijlen dr. T. C. Winkler. Amsterdam, W. Versluis. 8°. (142 blz., m. 20
pltn.). f 1.50.
P. J. Mönius, Ueber das Pathologische bei Goethe. Leipzig, Joh. Ambr.
Barth. 8°. M. 2.40; geb. M. 3.50.
Dr. KAETHE SCHHIRMACHER (Agrégée de 1'Université), Voltaire, eine Biographie.
Leipzig, O. R. Reisland. Kl. 8°. (556 blz., met ptrn. en pltn.) M. S.—

INHOUD van Tijdschriften:

De Gids, Augustus '98, o. a.: Hélène Lapidoth-Swarth, De drie Paleizen. — Mej. M. Antink, Catherine. — Mej. G. H. Marius, Idealisten.
John Ruskin. II. — R. P. J. Tutein Nolthenius, School op voetjes. —
D r. W. G. C. By van c k, Sentimenteele Anecdote uit de 18ae eeuw. Liefdesbrieven van Gerard Meerman (1749). —
De Tijdspiegel, Juli '98, o. a.: Dr. H. C. Mulder, Vergelijkende letterkunde als vak van hooger onderwijs.
— Augustus '98, o. a.: Dr. L. Knappert, Over de elven, 1. — Dr. R. C.
Boer, Skandinavische archeologie. —
Noord en Zuid, 1898, afl. 4: Dr. A. Kluyver, Over de Methode van het
taalkundig onderzoek. — Dr. G. A. Nauta, Hantwerkpen. — N. N.,
Moderne Mannenkarakters in den Hollandschen Roman. — C. J. Vierhout, Woorden van gelijke beteekenis. — Dr. G. A. Nauta, Slöjd. —
Mr. C. Bake, Eene Kommakwestie. — Dr. G. A. Nauta, Het Cambrijnsche vocht. — Taco H. de Beer, Jan van Beers, met portret naar
eene ets. — Mr. C. B., Beschikken. — H. Slotboom, Afhankelijke Vragen. — H. Slot boo in, Primaire en secundaire buiging. — Mr. C. B.,
In quarto. — V. d. Mate, Synoniemen. — V. d. Mate, Etymologie en
Taalgebruik. -- M. Tarf, K. L. Ledeganck's „Aan Brugge". — * * Men
moet geen oude palen verzetten. — * * Kyrie eleison. — Tijdschriften. —
Boekbeoordeelingen. — Boekenlijst. —
De Nieuwe Gids, Augustus '98: Jac. van L o o y, Bladzijden van Thuis
en van Op -reis. — Willem Klo o s, Adoratie. J. W. Broedelet,
De Verloren Zoon. — H. J. Boeken, De Hel van Dante in proza ver
K loos, Literaire Kroniek. — Willem Kloos,-tald19.—Wiem
Twee Zangstukjes uit Cyrano de Bergerac. — H. J. Boeken, Over
Aeschylus' Zeven tegen Thebe.

NOG EEN EN ANDER OVER VONDEL
VAN

J. A. F. L. baron

VAN HEECKEREN.

(Vervolg van blz 13.)

II.
VONDEL ALS LOFDICHTER.
In de laatste 40 jaren is, vrucht der keurige studie van Bakhuizen van
den Brink, 1 ) Vondel's roem als hekeldichter het minst aangevochten. Ook
door velen, die hem uit de rij der treurspeldichters zouden willen verbannen,
wordt hem deze lauwer niet betwist, maar toch is, naar• ik meen, mijne bewering niet te stout, als ik zeg, dat zijne verdiensten als lofdichter voor 't minst
even hoog geschat moeten worden.
Laat ik als bewijs daarvoor aanhalen eenige regels gewijd aan zijne beminnelijke beschermster Anna van Hoorn, echtgenoote van den Amsterdamschen
patriciër Cornelis van Vlooswijck, in 1654 raad en oud-burgemeester van
Amsterdam, heer van Vlooswijck, Diemerbroek en Papekop. Van alle vrouwen
die door Vondel zijn bezongen heeft hij er geen enkele, zelfs niet de gevierde
Tesselschade, in zulk een betooverend licht geplaatst. Hij had haar gekend
in hare jeugd en haar als 18jarig meisje geteekend:

Met dien lieven rozemond,
Met die levendige zwieren,
Met dien diamant in de oogen.
Vaak had hij haar ontmoet op het hoogehuis te Muiden, waar het doorluchtig hoofd der Hollandsche poëeten ook haar soms als gast ontving, en
zij droeg Vondel's poëzie eene warme bewondering toe. Zij was het, die hem
op den ouden dag gered had uit nijpende armoede, en wij hebben aanleiding
in overvloed om te onderstellen dat hier de lof Vondel uit het hart kwam.
Mogen wij eenig geloof slaan aan de zangen, haar door verschillende
') Studiën en Schetsen, 2e deel.
T. & L. viii.
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dichters toegebracht, dan moet zij een schoonheid van den eersten rang zijn
geweest, en wij weten dat Vondel een te verstandig vleier was, om niet te
begrijpen, dat alleen die vleierij, welke op een niet al te zwakken grond van
waarheid rust, den verstandige kan behagen. Wij mogen dus wel aannemen,
dat hare schoonheid, ook nog op rijperen leeftijd, boven die van velen uitblonk.
Vondel, wiens verzen soms wel wat al te veel doortrokken zijn met den geur
van kleinsteedsche burgerlijkheid, wiens roskam, waar hij hekelt, wel wat al
te onhebbelijk schuurt langs de huid zijner slachtoffers, weet tegenover haar
zich voor te doen als een hoveling, doorkneed in de kunst der fijnste hoffelijkheden. Welk hoveling zou de door hem in stilte aangebeden vorsten
met een aangenamer vleierij hebben kunnen streelen, dan Vondel zijne
beschermster in een bruilofsgedicht ter eere van hare dochter Margaretha 2

o Schoone dochter van een overschoone moeder!
Zoo spreekt hij daarin de bruid aan.
Vertrouwd als Mevrouw van Vlooswijck was met de klassieke letterkunde,
moest zij hierin aanstonds eene navolging herkennen van een algemeen
bekenden regel uit een der oden van Horatiu,; maar terwijl de Romeinsche
dichter den prijs der schoonheid toekent aan de dochter, laat onze nieuwe
Paris den strijd onbeslist. Voor de moeder, die toen den ouderdom van 46
jaren reeds had bereikt, moest zulk een onbesliste kamp niet een 20jarige
schoone reeds voor eene overwinning gelden.
In een ander gedicht, aan cle zelfde dochter gewijd, noemt hij haar
De tiende zanggodin
Uit eene roos geboren.
Een mooie vrouw met een roos te vergelijken is op zich zelf zeker een
zeer alledaagsch compliment; maar het vers, waarin deze regels voorkomen,
betreft eene schilderij, waarop de dochter werd voorgesteld als zwevende op
een regenboog en omhuld door een wolk van bloemen. Bij den eersten
blik op die bloemen te denken aan de moeder als de koningin der bloemen,
daarin steekt, naar mij voorkomt, eene zeer fijne galanterie. Het is alsof
de dichter zegt: Zie, de schilder heeft u omgeven met bloemen, maar ik wijs
u op de schoonste der bloemen, waaruit gij zijt voortgekomen, op uwe moeder.
Met nog fij ner en geuriger specerijen kruidde hij de vleierij in een gedicht
op een portret van zijne beschermster. Opzettelijk mengt hij in den lof, dien
hij den schilder toezwaait, eene kleine blaam, om deze aan Mevrouw van
Vlooswijck weder ten goede te doen komen. Apelles, zoo dicht Vondel, wilde
de schoonheden van de drie godinnen, over welke Paris als rechter had
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gezeten, in één beeld vereenigen. Hij koos Anna tot model, maar ofschoon
hij slaagde, toch was het stuk niet voltooid. Want toen hij hare van een
hemelschen geest als doortrokken schoonheid op het doek wilde doen leven,
fluisterde de natuur hem in:

Gij overlaadt uw geest. Het zware werk zal spatten;
Gij waart in 't scheppen van die schoonheid al te kiesch.
Gij vreesdet aan uw beeld den laatsten trek te geven:
Behaagt de schaduw reeds, hoe schoon is dan het leven?

Om volkomen te gelijken op het oorspronkelijk ontbrak dus aan het anders
zoo fraaie portret de laatste en fijnste trek. Maar welke was dan toch de
trek, dien Vondel in de schilderij miste? Hoe zou hij, indien Van der Hulst
hem zijn penseel en zijne kunstgave had kunnen leenen, de gevierde Anna
het liefst hebben afgeschilderd?
Zijne muse heeft eerst een aantal jaren later, toen zij het lijk der vereerde
vrouw weenende naar den grafkuil volgde, dit ons meegedeeld. De schilder
had bij de Juno-gestalte en de Venus- trekken, die hij Mevrouw Van Vlooswijck had gegeven, de Christinne over het hoofd gezien. Bij hare uitvaart
roemde Vondel haar als de gasthuismoeder, als de barmhartige, die in het
verplegen der kranken haar hoogste genot vond, en die zich door armoede,
onzuivere lucht noch besmetting liet afschrikken van het leger der smarte,
waar zij troost en verkwikking kwam brengen. Het gebogen hoofd van den
christelijken deemoed, de altijd geopende hand van de christelijke weldadig
deze had hij vóór alles gewen seht in het afbeeldsel der vrouw, die door-heid,
hare voorspraak hem eens gered had uit de klauwen der nijpende armoede.
In Anna van hoorn vereerde hij de gemalin van den Amsterdamsehen burgemeester, de lieftallige moeder, de kunstlievende vrouw, maar boven alles
de trouwe volgster van Jezus in nederigheid en liefde.
Laat ik nog op eene kleinigheid de aandacht vestigen, wanneer ik van
Vondel als lofdichter spreek. Hij hield er, gelijk bekend is, een bizonder
talent op na om de door hem bewierookte personen in hun eigendommelijk
zwak te streelen, en verzuimde dan ook niet, zoo dikwerf hij hun eery gedicht
wijdde of een treurspel opdroeg, de namen hunner heerlijkheden aan hun
familienaam vast te knoopen. En wat is nu opmerkelijk? In een gedicht
aan den raadpensionaris Johan de Witt laat hij al diens heerlijkheden weg.
In zulke kleinigheden komt niet alleen Vondel's menschenkennis uit, maar
hoe weet hij door te zwijgen, te prijzen. Hij weet wie en wie niet behagen
schept in den beker der ijdelheid, dien hij gereed maakt. Zijn tijdgenoot en
mededinger in der regenten gunst, Jan Vos, scheert allen over den zelfden
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kam. In de rotsgestalte (naar Vondel's uitdrukkking) aan het roer van
den Staat:
Bekoord door niemands gunst, geschend door niemands haat,
vermoedt hij de zelfde titelzucht als in sommige Amsterdamsche patriciërs.
Hij is er druk op uit om het woonvertrek van den Hollandschen Cato, dat
deze alleen wilde bekleed hebben met den burgerlijken eenvoud zijner levens
te behangen met de wapenborden van gekochte heerlijkheden. En toch,-wijze,
o dichterlijke glazenmaker, dat men u niet te hard valle! Gij kondt den
schoonzoon van een Amsterdamschen burgemeester niet goed zonder heerlijkheden voor den dag doen komen! Welk armzalig figuur zou hij, zonder
eenigen titel, naast zijne geridderde schoonbroeders gemaakt hebben, en daarbij,
gij hebt onze geschiedenis een werkelijken dienst bewezen. Wie zou, zonder
u, onzen grooten raadpensionaris hebben durven begroeten als heer van
Heekendorp en Snelderwaard? Door u weten wwij, dat het geene gedwongen
fraaiigheid, maar geheel uit vrijen wil was, zoo de staatsman, wiens raadselachtige macht in de weegschaal der Europeesche Staatkunde dikwerf zwaarder
woog dan de koninklijke en keizerlijke kronen der Habsburgen en Stuarts,
zich als een eenvoudig burger Jan de Witt noemde.

III.
HET TOONEEL, VONDEL EN DE KERK.
De door Van Kampen gestichte en in 1637 voltooide schouwburg stond,
gelijk men weet, op de Keizersgracht. Die gracht was in 1654 nog een alles
behalve fatsoenlijke buurt. Zoo men mag afgaan op de getuigenis van
Jacob Koeman, dien heftigen bestrijder van het tooneel „dan bevonden zich
in de onmiddellijke nabijheid van den Schouwburg verscheidene drankwinkels,
waarin zich de jongelieden bij het eindigen van het spel te goed deden, terwijl
op naburige stoepen vrouwen van het slechtste gehalte en in groeten getale
hare slachtoffers zaten af te wachten. Helsche harpijen noemde hij deze
vrouwen, die na hare jeugd in ongebondenheid te hebben doorgebracht, thans
naar ziel en lichaam bedorven, het kwaad door koppelarijen zoeken te handhaven.

De duivel „zegt hij: die niet rust eer hij zijn duister rijk
Geschraagd ziet, sleurt dit volk met koppels naar deez wijk
Om jeugd en onschuld te verradn.
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De predikanten, die in naam der heilige Drieëenheid van de kansels hun
banvloeken over den schouwburg slingerden, waren voorzeker niet geheel in
hun onrecht. De stichting, die naar Vondel's -droom de vrucht van zijn
bijbelsche treurspelen zou zijn, zal bij de jongelieden wel bijna nooit tot rijpheid zijn gekomen. Bij de meesten zal zij wel verdronken zijn in de roemers
wijn der drankwinkels of verstikt in de omhelzingen der harpijen. Maar
het was niet alleen losbandige zedeloosheid, die hier haar bedwelmenden drank
aanbood, ook godsdienstige dweepzucht gaf hier den dorstige te drinken uit
haren bijna even gevaarlijken beker. Om de goedkoopheid van grond in
deze nog half bebouwde buurt vond men er ook huizen van samenkomst
voor vromen van allerlei secten. En die huizen werden druk bezocht. Het
was zeker niet uit een verheven beginsel van godsdienstigheid en verdraagzaamheid, maar een verstandige en goede politiek, die de Amsterdamsche
regeering volgde, toen zij de poort harer stad wijd openzette voor alle godsdienstige gezindheden. In den zoo schilderachtiger regel:
De vrijheid ga haar gang en vlieg met volle zeilen
Den IJstroom uit en in.
heeft Vondel in één trek den engen band geteekend die den Amsterdamschen koophandel en de algemeene godsdienstvrijheid te samen knoopte.
Bij den gewetensdwang, die overal elders heersehte, moest de godsdienstvrijheid
wel de machtige magneet worden, die de schepen aller stranden naar het IJ
trok. Onder de schaduw dier vrijheid bloeiden en tierden de godsdienstige
secten in bonte mengeling. Ieder die zich opwierp tot profeet vond geloovigen
en de profetenmantel, waarmee men zich daarvoor moest tooien, was niet van

de kostbaarste stof. Eenige bekendheid niet de tale Kanaäns, wat zeggingskracht, maar vooral een werkelijke of gemaakte droefgeestigheid waren de
eenige vereischten voor de wijding tot zulk een ambt. Goede smaak en
wetenschappelijkheid waren veeleer beletsels dan aanbevelingen. Als een
bewijs voor de treurige godsdienstige gesteldheid dier dagen kan gelden dat
niet alleen lieden uit de volksklasse, maar ook wetenschappelijke en beschaafde
mannen soms zulke profeten tot hunne leidslieden kozen.
Het was dan ook inderdaad een grijze najaarsnevel, die in den aanvang
der tweede helft van de 17e eeuw over de heerschende Nederlandsche kerk
hing. De Armeniaansche twisten hadden bij hun wegsterven een vergiftigd
zaad achtergelaten. Al schenen ook, onder het gelukkig en verstandig bestuur van Frederik Hendrik, , het bloed van Oldebarneveld en het leed der
remonstrantsche martelaren, zonder boete en berouw verzoend — de straf op
iedere onverdraagzaamheid gesteld, was wel opgeschort en uitgesteld, maar
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daarom nog niet kwijt gescholden. Niet de strijd tegen Descartes, niet het
geharrewar tusschen Voetianen en Coccejanen, al heeft onze kerkgeschiedenis
juist daarvan het meeste gewicht genaakt, waren de zwartste vlekken. De
ware ziekte der kerk (bittere vrucht van den triumf der verketterende rechtzinnigheid) was van een geheel anderen en veel meer gevaarlijken aard.
Versteening in de vormen, wegsterving van alle gevoel en gemoedelijkheid,
uitblussching van den ouden vurigen geest — deze waren de kankerwonden,
die de kerk aan hare borst, achter het gladgestreken kleed van hare door
allen beleden dogma's moest verbergen. Enghartige dagloonster in de steengroeve der leerstellingen, had zij in haren slavenarbeid haren boezem zoo
zien verharden en vereelten, dat daarop geen zachte plek meer te vinden
was, waar op het ach! vaak zoo moede hoofd harer kinderen in stilte kon
uitrusten. Vruchteloos schreiden dan die ongelukkigen om lafenis en troost
aan haren schoot. Was zij reeds stroef en hard in dagen van algemeene
welvaart, geheel ontbloot van moederlijke barmhartigheid scheen zij in tijden,
waarin de oorlog en de telkens terugkeerende pest hunne donkere schaduwen
over het land wierpen. Steenes voor brood ontving dan de ter kerk snellende
menigte. In plaats van woorden van opbeuring hoorde zij er bittere ver
anders denkenden; in plaats van vertroostingen, aanmaningen,-wenschigva
even wreed als onmenschkundig, tot boete en berouw, als of het een eisch
van Jezus godsdienst was het gekrookte riet te breken en de reeds ter aarde
gebogenen nog dieper in het stof te vertreden. Was het wonder, dat velen
het wankelende en geschonden gebouw verlieten om een schuilplaats te
zoeken, dezen in de R. C. Kerk, genen in de wijsbegeerte, anderen zelfs in
het joodsche geloof? Ook velen, die de kerk naar het uitwendige getrouw
bleven, zochten in de sectendweeperij een surrogaat voor datgene, wat de
kerk in hare onmacht hun niet geven kon. En het waren niet slechts de
grove en onontwikkelde naturen, die troost zochten bij die dweeperij, ook de
edelsten onder de edelen en de ontwikkeldsten onder de ontwikkelden persten,
bij den brandenden dorst in hunne zielen, hunne lippen aan iederen beker,
die lafenis beloofde. Een Zwammerdam onder de natuurkundigen, een Van
Beuningen onder de Staatslieden, een Jan Luyken onder de kunstenaars,
een Anna Maria Schuurman onder de geleerde vrouwen. Al die secten
stemden met de strenge richting in de kerk overeen in vijandschap tegen het
tooneel. Terecht schreven zij den treurigen toestand van den godsdienst toe
aan de kwijning van den Calvinistischen geest. Maar de oorzaken dier
kwijning zoekende, waar zij niet te vinden waren, wilden zij, op Calvijn's
voetspoor, de wereld en het leven, zoo veel mogelijk van alle uitwendige
schoonheid berooven. De pracht en kunstliefde der regenten waren hun dan
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ook ware steenen des aanstoots, maar bovenal verfoeiden zij het tooneel
dat met zijn heidensche beelden, zijn muziek, zijn verleidelijke dansen en
zijn schitterend gekleede spelers zieh als een waren afgodstempel aan hunne
oogen voordeed. Noch in het Oude, noch in het Nieuwe Te- tament vindt
men ergens melding gemaakt van het tooneel, zoodat dan ook Vondel toen
hij ergens in zijn bijbelsche tooneelspelen eene pleitrede voor het tooneel
wilde inlasschen, die niet aan een bijbelsch personage, maar aan een afgodischen
koning op de lippen legt.
Tegenover den dichter van de Lucifer was de gemoedelijke geest van de
dweepzieke mijmerij even vijandig gezind als de zuivere en strijdlustige calvinistische richting. Het protestantsch mysticisme begreep niets van de
geheimenissen, die Vondel in de gewijde symboliek der R.-K. kerk naspoorde
en verheerlijkte. Volgens onzen dichter waren de boeken des Ouden Ver bonds vervuld met voorafschaduwingen van gebeurtenissen onder de nieuwe
bedeeling. In de geheele classieke geschiedenis zag hij eene voorbereiding
van de feiten van het katholicisme Maar buiten die symboliek wilde Vondel
op zijn beurt van geene geheimenissen in den godsdienst weten. Alleen de
kerk was voor hem mysterie. In zijn afkeer van elk ander mysticismus
ging hij zelfs zoo ver, dat hij in zijn Eenzame aandacht in de vasten de
aanschouwing van de zalige engelen in den hemel, die aan een moeden
kluizenaar te beurt viel, voorstelt als een verzoeking van den boozen geest.
Vondel was een veel te practisch en een aan den geest der classieken te
veel gebonden man, om behagen te vinden in het geheimzinnig gefluister
met een onzichtbare geestenwereld. Bij hem, niet als bij Cats, een meestal
wansmakelijke vergeestelijking van het Hooglied; niet als bij Lodenstein liefkozingen tusschen .jezus en de verliefde ziel; niet als bij Revius geestelijke
worstelingen met Jehova, maar daarentegen ook geen nederdalen in de duistere
gangen van het zieleleven; geen smachtende blik naar boven, geen verterend heimwee naar een eeuwig vaderland; geen vertrouwelijk gefluister met
God; geen wegzinken aan Zijn boezem. En voor mij mist godsdienstige
poëzie, waaraan dit mystieke ontbreekt, haar fijnsten geur. De vrijwillige
overgave der ziele aan God, -- ik geloof niet dat Vondel haar in hare volle
kracht heeft gekend. Hij kende voorzeker gehoorzaamheid, zelfs blinde
gehoorzaamheid aan Zijn wil; maar dit is toch nog iets anders dan het
eenswillend zijn met den Vader, waarin het wezen van den godsdienst bestaat.
Hij is dan ook meer theologisch en zedelijk, dan echt godsdienstig dichter
geweest. Maar het gaat mij, als hij eens van zich zelven zeide:

Mijn ijver dwaalt van 't spoor, hij slacht den predikstoel!
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NASCHRIFT. — Ik besluit hiermede, althans voorloopig, de fragmentarische mededeelingen uit stukken van v. H. over Vondel. Ik meen dat naast
de Vondelstudiën van den heer Koopmans, waarin Vondel's verchristelijking
van de heidensche didaktiek met zoo groote zaakkennis wordt aangewezen,
het eenvoudig woord van mijn vriend over Vondel als theoloog en Christen
nog met belangstelling zal worden gelezen. Ik herinner dat het opstel,
waaruit deze fragmenten zijn genomen, geschreven is in 1878.
T. N. VAN DER STOK.

ONZE TOEKOMST.

Dat ons volk in het laatste vierdedeel dezer eeuw een nieuw tijdperk van
ontwikkeling is binnengetreden, zal door weinigen geloochend worden, al ziet
menig oudere die ontwikkeling met leede oogen aan. Overal kan het oog
nieuwe uitspruitsels zien of nieuwe kiemen vermoeden. Ik zie ze in de
meerdere zorg voor het behouden of verkrijgen van een gezond, krachtig
lichaam, in het langzaam wijken der gymnastiek voor spel in de open lucht,
in de overwinningen binnen en buiten onze grenzen behaald door onze roeiers,
onze zwemmers, onze schaatsenrijders. Op nieuw, zij het op kleiner schaal
dan in de 17de eeuw, zwermen de Nederlanders uit. Waar vindt men ze
niet in den vreemde gevestigd, zelf hun weg zoekend en bauend, alleen of
in clubs vereenigd? Binnen onze grenzen zien wij, dank zij een uitgebreider
kiesrecht, een grooter deel van het volk in staat gesteld om invloed te oefenen
op den gang van zaken en men mag verwachten dat wij op dezen weg verder
zullen gaan. De Roomsch- katholieke Nederlanders, twee vijfde onzer bevolking, tot dusver op den achtergrond gebleven, schuiven langzamerhand naar
voren; overal ziet men hunne kerken en gestichten verrijzen; het voorbereidend hooger onderwijs hebben zij in navolging der Kalvinisten zelf ter hand
genomen, in hope. van eene eigen universiteit waar zij mettertijd hunne toekomstige leiders zullen kunnen vormen, naar het voorbeeld dat de Vrije
Universiteit te Amsterdam hun geeft.
Meer en meer gaat men de waarde, de rechten, de eischen van het gemoed
erkennen tegenover die van het verstand; in te zien dat ontwikkeling van
het verstand slechts dan der gemeenschap ten goede komt, indien zij gepaard
gaat met de ontwikkeling van zedelijkheid en karakter. In overeenstemming
hiermede schijnt mij het wijken van het materialisme voor idealisme, het
toenemen van geloof en godsdienstzin. Ook het naar voren komen der
mystiek; in 1874 kon Dr. van Otterloo het nog gepast achten een stelling
te formuleeren van dezen inhoud: „ten onrechte wordt door sommigen beweerd
dat de Mystiek haar beteekenis voor onzen tijd zou hebben verloren"; in
onzen tijd zullen de meeste jonge doctoren in de theologie over mystiek zeker
gansch andere stellingen te berde brengen. In literatuur, schilderkunst,
muziek, bouwkunst, staathuishoudkunde, onderwijs en opvoeding zien wij
nieuwe wegen banen of nieuwe paden betreden.
G. KAL?', Gids, September.

NEDERLANDSCHE DON JUAN DRAMA'S.

Ongeveer in 1620 werd te Madrid een drama opgevoerd, dat eene geheele
reeks van navolgingen en bewerkingen in het leven heeft geroepen. De
beroemde tooneelschrijver Fra Gabriel Tellez, meer bekend onder zijn pseudoniem
Tirso de Molina, had in eene oude kroniek van Sevilla de geschiedenis
gelezen van Don Juan Tenorio, een jongen edelman uit de lode eeuw, die
een groot aantal vrouwen had verleid, den vader van één harer, den Commandeur van Calatrava, had gedood en ten slotte door Franciscaner monniken,
in wier kerk het grafmonument van den Commandeur stond, werd vermoord,
terwijl zij het gerucht verspreidden, dat het standbeeld van den Commandeur
Don Juan had aangegrepen en de aarde toen den lichtmis had verzwolgen.
Tirso bewerkte deze stof in El Burlador de Sevilla y convidado de piedra,
maar veranderde hier en daar de overlevering. In zijn drama verleidt Don
Juan niet minder dan vier vrouwen uit verschillende standen, doodt den
Commandeur, vlucht, lijdt schipbreuk, dwaalt van de eene plaats naar de
andere, van Napels naar Sevilla, maar wordt eindelijk door het standbeeld
van den vermoorden man in de hel geslingerd.
Voordat ik, aan de hand van Dr. A. G. van Hamel, die eenige jaren
geleden op zijne bekende, voortreffelijke wijze de reis van deze sage door
Italië en Frankrijk heeft beschreven I), in het kort de lotgevallen ga meedeelen,
die Tirso's drama op Italiaanschen en Franschen bodem heeft ondervonden,
wil ik nog even herinneren aan de Spaansche drama's, die navolgingen zijn
van El Burlador. Dit alleen als aanvulling en om te bewijzen, dat de
geschiedenis van Don Juan ook in zijn eigen vaderland zeer populair is
geworden.
Tan largo me to fiais, dat ten onrechte aan Calderon is toegeschreven,
is eene onbeteekenende omwerking van Tirso's drama 2). Daarentegen wijkt
La venganza en el sepulcro van Alonso Cordoba y Maldonado in vele opzichten
van zijn voorbeeld af, hoewel sommige persoonsnamen van het oorspronkelijke
behouden zijn gebleven 3 ). Nog grooter afwijkingen vertoont No hay deuda
que no se pague y Convidado de piedra van Antonio de Zamora, dat uit

') Vgl. De Gids, 1888, III, blz. 475 -- 519.
') Vgl. Adolf Schaeffer, Geschichte des .Spanischen Nationaldramas. Leipzig:
F. A. Broekhaus. 1890, I, blz. 367, 368.
a) T. a. p., II, blz. 258-261.
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het laatst der 17 1e of het begin der 18ae eeuw dagteekent l). Maar in
allen vinden wij den brutalen lichtmis en vrouwenverleider, die zich stoort
aan God noch gebod, den vader van een zijner slachtoffers doodt, het standbeeld van den vermoorden man ten eten noodigt en, als hij er door wordt
aangegrepen, in den grond zinkt.
Van Spanje reisde El Buriador naar Italië, om daar velerlei veranderingen
te ondergaan. Ongeveer in 1652 gaf Onofrio Giliberto een convitato di pietra,
welk stuk verloren is gegaan, en kort daarna Giacinto Andrea Cicognini
een drama met denzelfden titel. Cicognini vereenvoudigde Tirso's treurspel,
door den vader van Don Juan en één der minnaars weg te laten. Maar
vooral veranderde hij den toon van het Spaansche drama door eene veel
grootere rol aan Don Juan's knecht toe te kennen en hem eene groote
massa aardigheden in den mond te leggen. Die vroolijke toon werd overgenomen door de spelers der „Commedia deli' arte", die zich al spoedig van
het onderwerp meester maakten en, daar zij zich alleen aan een „scenario",
eene losse schets van het drama, te houden hadden, zich voor een groot deel
lieten leiden door de ingeving van het oogenblik, om te improviseeren en in
te voegen, wat hun goed dacht. De eene dwaasheid volgde op de andere
en, al bleef het drama ook zijn verschrikkelijk slot behouden, het geleek
weinig meer op Tirso's somber treurspel.
Met zulk eerie „Commedia dell' arte", Il convitato di pietra getiteld,
maakten Italiaansche tooneelspelers in 1658 grooten opgang te Parijs. De
Fransche tooneeldichters hebben aan de sage weer eenigszins het oorspronkelijk
karakter teruggegeven. Aangemoedigd door het succes der Italianen behandelden
zij nl. dezelfde stof; reeds in 1659 waren er twee tragi-comedies met den
titel Le Festin de Pierre ou le Fits criminel 2), de eene van Dorimond, de
andere van De Villiers. In deze beide drama's is Don Juan niet alleen de
lichtmis, maar ook de ontaarde zoon, die zich niet bekommert om de smeekbeden van zijn vader, maar hem dreigt en van verdriet doet sterven. In
beiden komt de aanslag voor op Amarille, de moord op haar vader Don
Pierre en de schipbreuk na de vlucht, in beiden het verleiden van een
boerinnetje, de aardigheden van den knecht, het gastmaal, dat Don Juan
den geest van Don Pierre aanbiedt, en het tegenbezoek, waarbij hij door de
aarde wordt verzwolgen. In beiden komt ook, als nieuw element, het tooneeltje
met den pelgrim, die door Don Juan van zijn kleed wordt beroofd, en de
list, om in die vermomming den verloofde van Amarille zijn degen afhandig
te maken. Daar bij De Villiers deze minnaar gedood, bij Dorimond slechts
gewond wordt, eindigt het drama van den laatsten niet eene bruiloft. De
twee drama's hebben zulk eene volkomen gelijke dispositie, dat zij onmogelijk
onafhankelijk van elkander kunnen zijn geschreven; aan dat van Dorimond
is de eer te beurt gevallen in de Amsterdamsche uitgaven van Molière van
') T. a. p., blz. 291, 292.
) De bewerkers hebben het woord convitato (gast) vertaald als gastmaal
(convito). Het blijkt niet, of zij Pierre als eigennaam, of als steen hebben opgevat.
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1675 en 1679 te zijn gedrukt en dus een tijd lang voor diens werk te hebben
gegolden.

In 1665 schreef Molière zijn Don Juan on le Festin de Pierre, dat eerst
in 1682 werd gedrukt. Hoewel het slechts een recette-stuk was, geschreven
op verzoek van de kameraden, die den Commandeer en zijn paard in andere
schouwburgen zagen bewonderen, staat Molière's drama ver boven alle
navolgingen van El Burlador. De sage van Don Juan had in den vreemde
langzamerhand een bepaalden vorm aangenomen, die nog al verschilde van
Tirso's drama, en Molière heeft zich over het algemeen aan dien vorm gehouden,
maar er allerlei geniale trekjes en geestige tooneeltjes aan toegevoegd. Van
hem is de figuur van Elvire, vroeger door Don Juan uit het klooster
geschaakt en daarna verlaten; zij is den verleider nagereisd en wil, geholpen
door hare beide broeders, hem dwingen haar in hare eer te herstellen. De
Amarille uit de drama's van Dorimond en De Villiers — Donna Anna in
El Burlador — en haar vader, de Commandeur, komen bij Molière niet
voor. Het kostelijk tooneeltje van Don Juan met den schuldeiseher, Monsieur
Dimanche, en de grappige hofmakerij aan twee boerinnetjes te gelijk is van
zijne vinding. Don Juan's vader treedt eerst in het laatste gedeelte van het
stuk op, wanneer hij, evenals Elvire, den lichtmis op het goede pad terug
tracht te brengen. Zoo is er meer, dat hier kan worden overgeslagen, de
satire op de medici, de vinnige bestrijding van hen, die de opvoering van
den Tartuffe tegenwerkten, het tooneel met „le Pauvre," enz. enz. Het
drama eindigt met het gastmaal en de vernietiging van Don Juan, maar op
korter en veel aangrijpender wijze dan bij Dorimond en De Villiers.
Molière's drama, dat in proza was geschreven, werd berijmd door Thomas
Corneille. En na Molière waagde Rosimond het in 1669 in zijn Nouveau
Festin de Pierre, on l'Athée foudroyé de sage nog eens op het Fransche
tooneel te brengen.
Wij hebben Tirso's drama gevolgd op zijne reis door Italië en Frankrijk;
thans zullen wij het begeleiden in ons eigen land. Want ook hier zijn Don
Juan en de steenen gast geene onbekenden geweest.
Het eerste Nederlandsche Don Juan-drama is van A. Peys en heeft tot
titel De maeltyt van Don Pederoos geest, Of de gestrafte veygeest (1669); het
is zeer slecht geschreven en in 3 bedrijven verdeeld. Men vindt hier vele
herinneringen aan de sage, zooals de Franschen haar hervormd hebben, het
gesprek van Don Juan met zijn vader, den aanslag op Amaril en den moord
op Don Pedro, de schipbreuk, het bezoek van den geest, de boerenbruiloft,
waarbij Don Juan het bruidje schaakt en den bruidegom doodt — het laatste
is tegen de traditie — het tegenbezoek van Don Juan aan den geest en
zijn dood. Peys heeft blijkbaar één der beide eerste Fransche drama's
gevolgd, maar zeer in de verte.
Eerst 20 jaren later kwamen de Don Juan-drama's hier te lande in de mode.
In 1719 gaf G. van Master eene vertaling van Molière's Don Juan; hier en
daar is bekort, o. a. in de bekende scène van Don Juan met le Pauvre,"
maas over het geheel is de vertaling voor dien tijd nog at nauwkeurig.
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De gestrafte veygeest (1720) van F. Seegers is op eigenaardige wijze in
elkander gezet. De schrijver had het stuk van De Villiers of dat van
Dorimond, waarschijnlijk het laatstgenoemde '), voor zich liggen, maar tevens
het werk van Molière. En nu heeft hij uit beide drama's iets overgenomen,
de volgorde hier en daar veranderd, stukjes uit Molière vertaald, Dorimond
in de verte gevolgd en zoo iets nieuws geleverd. Een enkel voorbeeld van
zijne manier van werken. Molière laat in het eerste bedrijf Donna Elvire
optreden, die, zooals wij boven zagen, eene nieuwe figuur is in de Don Juan-sage.
In de ade acte bevrijdt Don Juan een edelman, die door roovers is aangevallen; het blijkt Don Carlos, de broeder van Elvire te zijn. Maar bij Seegers
is het Elvire zelve in manskleeren, die nu tot Don Juan de verwijten richt,
welke wij bij Molière in het hte bedrijf lezen. De 5de acte van Molière,
waarin o. a. het aardige tooneeltje met Monsieur Dimanche voorkomt, is
voor een groot deel door Seegers overgenomen 2 ).
Zooals in dien tijd gebruikelijk was, heeft Seegers niet meegedeeld, aan
wien hij zijne stof had ontleend. En, zooals niet minder gebruikelijk was,
heeft een ander hem nageschreven. In Don Pedroos geest, of de gestrafte
baldaadigheid (1721) van F. Ryk is niet alleen de eigenaardige dispositie
van Seegers' stuk geheel overgenomen, maar hier en daar ook gebruik
gemaakt van zijne berijming. Toch moeten wij Ryk de eer geven, dat
hij zelf ook de drama's van Molière en van Dorimond voor zijne bewerking
heeft gebruikt 3).
In hetzelfde jaar als Ryk's drama verscheen ook een Gestrafte veygeest
(1721) van J. van Ryndorp, den bekenden tooneeldirecteur, zoodat er in
3 jaren 4 verschillende bewerkingen der Don Juan-sage op de planken
kwamen. In de voorrede van dit stuk wordt gezegd, dat het „ten deele
gevolgt (is) na het fransche van Moliere, doch meest na dat van den grooten
Corneille," eene dwaze bewering, omdat Corneille alleen het proza van den
blijspeldichter berijmd heeft, maar geene veranderingen in het werk heeft
aangebracht. En de Gestrafte veygeest is volstrekt geene bewerking van

') De dispositie in beide stukken is zoo gelijk en gelijkvormig, dat men niet
kan vaststellen, welk stuk bepaald is gevolgd. Want van vertaling kan men
niet spreken.
') Men vergelijke Seegers, bedrijf I, tooneel 1, met Dorimond, I, 4; S. I, 2 met
D. I, 5; S. I, 3 met Molière, I, 2; S. I, 4 met D. I, 1, 2; S. II met D. II;
S. II1, 1 met D. III, 1; S. III, 2 niet M. III, 1; S. III, 4 met M. I, 2; S. III,
5, 6 met D. III, 2; S. III, 7 met D. III, 3; S. III, S met D. III, 4; S. IV, 1
met8 M. II, 1; S. IV, 2 met D. IV, 2, en M. II, 2; S. IV, 3 met M. II, 3;
S. IV, 7 met D. IV, 8; S. IV, 8 met D. IV, 9; S. V, 2-6 met M. IV, 2-4;
S. V, 8 met M. V, 2 en IV, 11; S. V, 9 met D. V, 2.
) Dat blijkt o. a. uit eene vergelijking van Ryk's drama, I, 3 met Molière, I, 2.
De onbeschaamde verleidingstheoriën van Don Juan zijn door Ryk vertaald, maar
door Seegers weggelaten. Verder roept in IV, 2, bij Ryk de knecht na de redding
Nereus en Polemond aan, evenals bij Dorimond, IV, 2. Bij Seegers vindt men
de namen niet.
8
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Molière's Don Juan, doch eene vrije bewerking van het drama van De Villiers
of dat van Dorimond, waarschijnlijk van het eerstgenoemde l). De belangrijkste verandering, die Ryndorp aanbracht, was deze, dat hij niet na de
schipbreuk twee herderinnetjes laat optreden, maar slechts ééne, Silvia genaamd, met haren minnaar Damon. Deze wordt door Don Juan gedood.
Dat feit en de overeenkomst van de namen en van de gesprekken der
beide gelieven met die in het drama van Peys (1669) maken het waarschijnlijk,
dat Ryndorp ook dat stukje gekend heeft. Ryndorp's drama bleef van al
de genoemde werken het langst op het tooneel en werd in 1736 herdrukt.
Als curiosum kan nog worden meegedeeld, dat de 1)on Juan-sage op
eigenaardige wijze in 1709 is gedramatiseerd en vertoond te Arum — oü diable
le Don Juan va -'til se nicher? Yede Jurjens schreef nl. een treurspel in
3 bedrijven niet den titel Den trotsen Edelman, of Verstoorden Minnaar,
en liet het in het Friesche dorp opvoeren. Het stukje heeft den volgenden
inhoud. De edelman Hendrik is verliefd op de herderin Silvia, maar zij wil
niets van hem weten en blijft haren Tirsis getrouw. Hendrik doodt Tirsis,
jaagt zijne zuster Elisabet, die hem zijn gedrag verwijt, het huis uit en
beveelt zijn knecht Jan, om den broeder van Silvia, een monnik, de keel af
te snijden. Als Hendrik aan tafel zit, bericht Jan, dat een geest buiten de
deur staat; Hendrik noodigt hem binnen en belooft een tegenbezoek. Hij
zoekt daarna den geest op en wordt door twee duivels weggehaald.
Hoe onbeduidend het stukje ook is, het levert het onomstootelijk bewijs,
dat de Don Juan-sage overal was doorgedrongen. Maar hare algemeene
bekendheid dankt zij aan Mozart's onsterfelijk werk, dat den 4den Nov. 1787
voor het eerst te Praag ten tooneele werd gevoerd. Den 9den Juni 1794
werd de opera te Amsterdam in het Duitsch uitgevoerd, den 265ten Maart 1804
in het Nederlandsch 2). Het libretto is door H. Ogelwight Jr, vertaald
onder den titel Don Juan, of de steenen gast (1804). Binnen den tijd van
eene eeuw werd de opera in ons land ongeveer 340 malen in vier verschillende talen opgevoerd 3); zij heeft er de Don Juan-sage meer populair
gemaakt dan de Nederlandsche drama's, die werden besproken, en zelfs meer
dan Molière's Don Juan, on le Festin de Pierre.
J. A.

WORP.

') Evenals bij De Villiers begint de Gestrafte veygeest met een gesprek tusschen
Amaril en hare vertrouwde; bij Dorimond wordt dat tooneel gemist.
') Vgl. Dr. H. C. Rogge in het Tijdschrift der Vereeniging voor NoordNederlands Muziekgeschiedenis, II, 1887, blz. 240, 264.
') T. a. p., blz. 272.

SCHADELIK KLASSICISME.

Fort und fort sind es die Kategorien der lateinischen Grammatik oder
unsere modernen Sprachempfindungen, an denen die Erscheinungen anderer
Sprachgebiete gemessen werden. Einen prachtvollen Beleg gewährt R. Steig,
wenn er im Altniederdeutschen zahlreiche Infinitive mit passiver Bedeutung
entdeckt. Welche Nachteile das Ausgehen vom Lateinischen für die
Erkenntnis der griechischen Syntax gehabt hat, ist von Mutzbauer in Die
Grundlagen der Griechischen Tempuslehre u. der homer. Tempusgebrauch,
1893, ausführlich dargelegt.
Hauptnachteil solcher Betrachtungsweise ist es, dass dadurch die Abweichungen der geschilderten Sprache von dem, was uns unmittelbar nahe steht,
verschleiert werden. Man stellt etwa fest, dass alts. an erstens in,
zweitens auf besage. Die Sache liegt aber so, dass an weder das Eine,
noch dass Andere bedeutet, sondern eine allgemeinere, unbestimmtere Bedeutung hat; dass die Sprache für gewöhnlich es verschmäht, eine so genaue
Bezeichnung des Raumverhältnisses im Adverb zu geben, wie sie unser in
oder auf enthält. Soll unter besonderen Verhältnissen deren Bedeutung
einigermassen erreicht werden, so wird an-innan oder an-uppan gesetzt.
Wollte man sagen, dass das Präteritum des Altsächsischen auch die Bedeutung des Plusquamperfects habe, so wäre- das ein irreführender Ausdruck für
die Thatsache, dass das Altsächsische es nicht selten unterlässt, das Zeitverhältnis zweier Thatsachen zur Anschauung zu bringen. Mannigfache
Belege für solches Hereintragen fremdartiger Anschauungen gewähren die
Anmerkungen Piper's in seiner neuen Heliandausgabe.
Man wird nicht eher über derartige schiefe Auffassungen hinauskommen,
ehe man sich nicht entschliesst, grundsätzlich mit dem Verfahren zu brechen,
das die Thatsachen einer Spracheinheit durch Vergleiche aus einer andern
verdeutlichen will. Und dies ist wieder nur möglich, wenn die Syntax nicht
mehr das einzelne Glied der Rede zum Gegenstand der Betrachtung macht,
nicht mehr von der Bedeutung, von der Function dieses oder jenes Casus,
dieser oder jener Präposition redet, sondern die Glieder der Rede an der
Arbeit zeigt, den Zusammenhang aufweist, in welchen sie sich einfügen. Ich
berühre mich hier mit Anschauungen, die John Ries 1 ) beredt vertreten hat;
aber ich meine, gerade seine Forderung, Vieles, was in Beziehung zur
Syntax steht, solle in der Wortlehre behandelt werden, bietet der falschen
isolierenden Betrachtung Vorschub.
OTTo BEHAauEL,

Die Syntax des Heiland.
') Zie Taal en Letteren, IV, blz. 244/8.

SCHRIFTEN ZUR LIMBURGISCHEN SPRACHE
UND LITTERATUR.

(Vervolg van blz. 392).
Ein umfangreicheres denkmal dieser sprache ist uns nun endlich durch
das verdienst des Dr. J. H. Kern zugänglich gemacht worden, die Sermoenen, 1
deren sprache bereits im jahre 1874 von Cosijn zum gegenstand einer gründlichen untersuchung gemacht worden war (Taal- en Letterbode V 169 -185
en VI 215-238). Kerns ausgabe und den begleitenden abhandlungen,
deren breitesten raum eine ausführliche formenlehre einnimmt, meine ich
das beste lob zu erteilen, wenn ich sie als eine verständige arbeit bezeichne,
ein lob welches man richtiger beurteilen wird, wenn man bedenkt, wie viel
scharfsinn auf dem gebiet der sprachwissenschaft vergeudet, wie viel phantasie
verpufft wird. In dieser zeitschrift ist bereits einmal (6, 263 ff., 311 ff.)
über das buch berichtet worden; ich kann darum über einige punkte kurz
hinweg gehn.
Die Sermoenen sind grossenteils aus dem Deutschen, und zwar wahrscheinlich
nach einer rhein. sammlung (s. 9; vgl. dazu s. 288 anm.) übersetzt, die,
bis auf eine predigt, welche einer anderen quelle entnommen sein muss (s. 10)
ursprünglich für ein nonnenkloster bestimmt war, während sie in der nl.
fasáLmg der erbauung eines männlichen klosterpublicums dienen. Die rhein.
sammlung ist uni das jahr 1300 entstanden. Es heisst an einer stelle
derselben, dass die engel den gottessohn wohl seit 1300 jahren mit grosser
begierde und lust anschauen. Die deutung des wortlautes dieser stelle, dass
sie die zeit meine, seit Jesus sich im h i m m e 1 befinde, ist gegen Buitenrust
aufrecht zu erhalten. Dagegen scheint es mir fraglich, ob wir den-Hetma
verfasser so genau beim wort nehmen dürfen, dass wir von Christi tod an
rechnen, also wenigstens auf etwa 1330 kämen statt — von Jesus zeit im
allgemeinen gerechnet — auf 130 . Sicher scheint mir dass, wenn die eine
deutsche redaktion ganz genau angiebt me denn drivzehen hundert jar vn
)

') De Limburgsche Sermoenen uitgegeven door Dr.. J. H. Kern Hz. Groningen,
Wolters 1895 (afleveringen 46-48 en 50-53 der Bibl. van Mnl. Letterk.) 696
ss. S'. — 12 fl.
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drin jar, diese von Christi geburt an gezählt habe, also im jahre 1304
geschrieben sei. Da der nl. bearbeiter die zeitangabe walna derteen hondert
jaer beibehält, so wird seine übersetzung auch ungefähr in derselben zeit
verfertigt sein. Unsere hs. gehört aber erst dem ende des 14. jhs an, ist
also eine abschrift der ursprünlichen übersetzung. Über das verhalten der
ersteren zur letzteren hat Kern selbst Tijdschrift 13, 144 ff. das eine
und andere festgestellt. Hier erhebt sich nun gleich die frage, ob die nl.
übersetzung ursprünglich alles enthielt, was in unserer hs. steht, eine frage,
die nicht ohne weiters zu bejahen ist. Ein kleinerer teil der sermoenen ist
bis jetzt in deutschen hss. nicht nachgewiesen. Während Kern es für
wahrscheinlich ansieht, dass auch diese wohl aus dem Hd. übersetzt sein
werden, scheint mir die frage aufgeworfen werden zu müssen, ob sie nicht
etwa mehr orginal niederländischen, wenigstens niederrheinischen ursprungs
seien. Jedesfalls sind wesentliche unterschiede des tones in einzelnen partieen
zu spüren. Sehr dringlich fällt das auf bei no. XXXIX, dem sermoen
vom baumgarten. No. XLI und XLII scheinen philosophischer angelegt als
ihre vorgänger und doch auch wieder unter einander verschieden zu sein;
die letztere hat mich besonders an Ruysbroeks art erinnert. No. XLV ist
dialogisch angelegt und zeichnet sich durch die lebhaftigkeit des tons aus.
Genauer zu beachten wäre auch das vorkommen von reimen: sehr deutlich,
gleichfalls wieder zu Ruysbroeks manier stimmend, machen sie sich in XLII
geltend z. b. s. 577; 581, 9 vlgg„ während sie in XLIII fehlen, dagegen
in XLIV wieder zu beobachten sind (vgl. dazu s. 6u4; 24 anm.) Eine
geauere untersuchung solcher unterschiede würde wohl eine schärfere gruppierung ermöglichen, und eine umschau in litteratur und geschichte der
mystik und verwanter bestrebungen für unsere Sammlung nicht unfruchtbar
sein. „Die predigten lassen sich gut lesen; aber viel eigenartiges", sagt der
herausgeber, „haben sie nicht." Mehr oder weniger drückt ihnen allen blasse
abstractheit das gepräge auf und verhältnissmässig selten bekommen sie
durch bezugnahme auf die gegenständliche welt eine frischere lebensfarbe.
Darum bleiben sie aber doch, auch schon wegen ihres umfangs, ein wertvolles
denkmal der litteratur, ein wertvolles zeugnis für die religiösen und philosophischen bestrebungen der zeit. Aber der hauptwert liegt doch auf dem
boden der sprachgeschichte, und derselben auffassung hat auch der herausgeber
ausdruck gegeben, indem er diese seite seiner aufgabe mit besonderer vorliebe
und ausführlichkeit behandelt hat.
Der wert dieser untersuchungen ist nicht nur durch den grossen umfang
der Sermoenen selbst, sondern auch dadurch bedingt, dass Kern auch die
sonstigen liniburgischen sprachdenkmale systematisch herangezogen hat. Wie
dadurch das verständnis gefördert wird, kann z. b. die erörterung über
praeterita wie soechte von roeken § 15 b, und § 215 im vergleich mit Leviticus
§ 74 zeigen, obwohl hier auch Kern noch nicht alles ganz reinlich heraus
tritt mit einer gründlichen grammatischen-gearbith.Dvfse
ausbildung und einer lebendigen empfindung für die sprachgeschichte an
seine aufgabe heran. Er begnügt sich nicht mit der feststellung der thatsachen

Schriften zur Limburgischen sprache und litteratur.

417

(wodurch allein schon er sich das verdienst erworben hätte eine grammatik
des Limburgischen zusammengestellt zu haben, die fortan neben den grammatiken der germ. hauptsprachen von der forschung zu berücksichtigen ist) und
sucht andrerseits das wesen der grammatik nich in übungen combinatorischen
scharfsinns, sondern er bemüht sich um ein wirkliches verständnis der thatsaehen, der mannichfachen inneren und äusseren factoren, die das leben der
sprache bedingen. Im allgemeinen gelingt es ihm dabei auch, das wesentliche
der dinge zu erfassen und die verhältnisse in klares licht zu setzen. Er ist sich
der grenzen bewust, die das material, wenn es auch noch so sorgfältig
herangezogen wird, steckt. „De Serin." — so sagt er z. b. s. 91 — „kunnen
ons slechts een gebrekkig beeld geven van de toenmalige ineervoudsvorming,
omdat in het schrift de verschillende qualiteit van 't accent (vallend, stijgend,
„geschliffen") en de verschillende quantiteit der klinkers niet zijn uitgedrukt.
En deze beide factoren spelen in de nieuwe dialecten eene groote rol." Er
hat überall im auge, dass auch ein mittelalterlicher autor nicht bloss der
eigenen mundart folgt, sondern je nach seinen lebensverhältnissen in höherem
oder geringerem grade zugleich dem einfluss anderer sprachtypen, die er aus
seinem unigang, aus seiner lecture oder sonstwoher kennt, ausgesetzt ist.
Wenn er naturgemäss auch selbst nicht auf alles aufmerksam werden, allem
nachgehen konnte, so erleichtert auch hier seine ganze auffassung .und dar
einem anderen, ergänzend einzutreten. Mancherlei interessante-stelung
beobachtungen allgemeiner art giebt seine darstellung an die hand. So stellt
K. § 65 b, c, § 154, § 170, § 190 fest, dass gegen das ende des textes
zu häufiger apocopierte formen gebraucht werden, als früher: dec, cleen, seer
gegen decke usw., adverbia auf -tic gegen solche auf -like, infinitive
te wandelen, te leven gegen te wandeln, te levene, ferner die artikelform de
gegen die: „het schijnt dat de vertaler allengs de deftige vormen . . . . liet
varen en meer zijne eigene spreektaal volgde." Was ist der psychologische
grund? Fühlt er sich nach und nach als stilist sicherer und giebt in folge
dessen weniger acht auf sich? Ein unterschied zwischen mehr gewählter
und mehr volksmässiger form besteht auch in der 2. und 3. ps. sg. ind.
praes. der verba wie gieten, kiesen. In regelrechter lautentwickelung älterer
formen, würden sie den vocal ü haben im gegensatz zu den übrigen personen
(ausser der 2. imp.), die auf i (ie) lauten. Durch ausgleich mit diesen formen
erhalten aber auch sie i (ie); so ja auch im Nnl. und Nhd., auch schon
im Mnl. In den Serin. kommt nun zwar im imp. das ü noch vor, nicht
aber in der 2. und 3. pers. sg. ind., wo es z. b. nur heisst vlies, biet, bedrigt.
Mit recht sagt K. jedoch dass der übersetzer in seiner sprache sowohl but
als biet gekannt haben muss, indem andere limb. denkmäler zwischen beiden
formen schwanken, und die mundarten noch heute das ü haben. Offenbar
waren die ausgleichsformen die gewählteren, wie sie die überlegteren sind.
Kern nimmt es als einen einfluss der mnl. schriftsprache, wenn unser
autor die ersteren gar nicht anwendet. Dieser einfluss ist ohne zweifel anzunehmen, aber auch aus der eigenen sprache heraus kann sich das ver
herausbilden; es ist dasselbe, was wir oben in bezug auf mnl.-hältnis
27
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oude zu volkamässigeui elde ge^ehn haben I). Noch auf folgende sprach

interessante einzelheit sei aufmerksam gemacht, die K. gleichfalls-geschitl
nicht hervorzuheben versäumt. Die germ. vba. bidjan, ligjan, sitjan, haben
in der 3 pers. sing. ind. praes. bidid, ligid, sitid. Während nun in bidjan
und den meisten anderen formen des praesens durch das j der consonant
verschärft wird, also bidden usw. entsteht, sollten die formen bidid usw. in
denen ,j nicht vorhanden ist, im Limb. mit gedehntem vocal zu bidet, syncopiert bidt, bit werden. Diese „organischen" formen erkennt Kern s. 149 in
biet oder bijt, liegt, siet unseres textes. Allerdings kann ich der thatsache
gegenüber, dass sont überall in diesem fall regelmässig ausgleich erfolgt ist,
und auch unser text gewöhnlich die formen mit kurzem vocal, wie bidt, bit,
bid, hat bei der geringen anzahl von 4 belegen von denen noch einer, li/egt,
durch den zeilenschluss auseinander gerissen ist, diesmal die besorgnis nicht
ganz unterdrücken, ob die vereinzelten schreibungen uns nicht vielleicht
irre führen.
Wir sagten dass Dr. K. mit grammatischem wissen gut ausgerüstet an
seine aufgabe heran gegangen sei. Man tritt dann leicht unter der herschaft
der einmal gewonnenen normen dem neuen gegenüber. Vielleicht liegt es
daran schon dass K. nicht auch die schreibung der denkmäler aus sich
heraus untersucht hat, um ihre möglichen lautwerte festzustellen. Ich täusche
mich auch wohl nicht in dem eindruck, dass seine kenntnis des Mnl.
nicht immer eine lebendige, durch eigene lectüre gewonnene ist, sondern
auf dem studium der grammatik und dem wörterbuch beruht. Und dabei
hat er sich allzu sehr durch van Heltens Spraakkunst leiten lassen, deren
vorzüge nicht in jeder hinsieht der ungewöhnlich fleissigen materialsammlung
entsprechen. v. Helten hat sogar gegenüber meinem versuch, eine reliefkarte
der mnl. sprache zu entwerfen, die höhen und tiefen vielfach wieder verflacht
') Wohl unterscheiden muss man von einem solchen güt, das auf altniederfränk.

giutid zurüchgeht, süpt, welches vielmehr aus süpid entstanden ist. üpen hat
im ganzen praesens ü, während ieten die vocale io und iu hat; beide bilden zwei
von altersher ganz verschiedene unterabteilungen dasselben conjugationsklasse

(s. oben s. 105). Es kann nun vorkommen dass dasselbe vb. beiderlei gestalten hat.
Das ist für unsern text der fall mit sluiten das sowohl shiten (= nnl. sluiten os.
slütan) als auch sliten (= nhd. schliessen, ohd. sliozzan) lautet. Es ist darum
auch nicht abzusehen, warum besliet eine „ultrawestelijke" form sein soll. Nicht
belegt ist stiven „stuiven," wovon die 3. pers. stieft vorkommt. Am ehesten ist
anzunehmen, das auch dies sti'•en bestanden habe. Wenn aber nicht, so würde
ich noch eher von einer ultraschriftsprachlichen form reden, als von einer ultrawestlichen. Kern muss annehmen, weil der verfasser in seiner mda. zb. büt sprach
aber biet schrieb, wie es im Mnl. lautete, sei er darauf verfallen statt stüft auch
slic/ 't zu schreiben, in der falschen voraussetzung dass es im Mnl. stievet (wirklich
stüvet) sei. Mir scheint ein derartiger fehlsGhluss noch eher im zusammenhang
des gegensatzes zwischen naiver mda. und überlegter schriftsprache möglich. Im
grunde kommt es ja allerdings auf eins hinaus, da das westliche Ndl. ja eben als
schriftsprache für unsern autor vorbildlich war.
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und die linien durcheinander gewirrt. Dazu kommt bei K. das bestreben,
die spracherscheinungen unter möglichst einfachen formeln zu begreifen, das
an und für sich berechtigt ist, aber leicht dazu verführt, historisch bezeugte
entwickelungen zu übersehen und zeitlich verschiedenes oder sonst verschiedenartiges in eine formel zusammen zu zwängen. Das steht eigentlich im
gegensatze zu einem Vorzug, den ich sonst an K. hervorheben konnte, seiner
verständigen auffassung, seiner achtsamkeit auf die thatsächlich wirksamen
factoren der sprachgeschichte. Es mag wohl eine schwäche sein, die ihm
von der schule noch anhaftet, und die er überwinden wird. Die ganze
quantitätsfrage im anfang der klankleer ist in folge dessen nicht gehörig
entwirrt. Zur richtigstellung von manchem kann ich auf meine gramm.
verweisen mit hinzunahme dessen, was ich oben bei besprechnung des buches
von Lev. darüber gesagt habe. 1 ) Auch die fragen über den wechsel von
ei und i, sowie von i und e werden zwar gefördert, aber noch nicht gelöst.
Wegen einer hierher gehörigen einzelheit verweise ich auf meinen aufsatz
über heden Tijdschrift 15, 62. Das sind freilich grade sehr verwickelte fragen,
welche sich nur durch eine sehr umfassende untersuchnung über das gesammte
westgerm. sprachgebiet hin mit aussieht auf guten erfolg erledigen lassen
und der auflösung in einfache formeln widerstreben, da sehr verschiedene
factoren zusammengewirkt haben. Wenn K. sich meiner darlegung erinnert
hätte, dass gewisse mnl. dichter die sonst oe und lang o nicht zusammen
reimen, das wohl vor j thun, so würde er s. 35 hinter der tatsache dass in
seinem text für oe sonst meistens u, vor j aber o geschrieben wird, in blojen
usw., doch wohl etwas anderes als „eene grillige schrijfwijze" gesucht haben.
Der verfasser scheint den vocal vor j eben auch anders ausgesprochen zu haben
als sonst. — 'Über nember für nemmer lesen wir § 81: „tot mb voor mm
kwam men door de vele vormen met mm voor en naast mb." K. meint
also, weil man z. b. becomberen und becommeren nebeneinander gebrauchte,
oder genit. lams neben nomin. lamp (§ 89), so sei man dazu gelangt, auch
nember neben nemmer zu schreiben. So ist es wohl gemeint, denn dass
man auf diesem wege der „falschen Analogie" dazu gekommen sei, wirklich
nember zu sprechen, will er wohl nicht behaupten. Ich bin überzeugt dass
') Im anschluss an v. H. s. Spraakk. werden prister, geschin „geschieden" u.
sin „zien" in § 55 zusammen mit wörtern wie dif, vrisen unter onfrk. io behandelt.
Wenn auch ihr wurzelvocal thatsächlich mit dem dieser wörter zusammengefallen
ist, so haben sie doch niemals den diphthongen io gehabt, sondern einen diphthongen
ea (vgl. Zeitschr. f. deutsch. Altert. 40, 1 ff.). Auch in bezug auf die endung
der 3. pers. plur. -en statt des nach früherem -and usw. zu erwartenden
-ent (-engt) hat K. s. 133 sich an v. H. angeschlossen mit der ansieht, dass -end
durch assimilation zu -enn, -en geworden sei, wie z. b. gelinde mundartlich zu
gesinne wurde. Auch hier ist vorsieht geboten, denn die assimilation eines -nd
in unbetonter silbe zu -r n ist doch kein so sicher bewiesener vorgang. Die älteren
dugund, jugund haben sich z. b. zu itoget, jo:et entwickelt. Ich bin denn auch
überzeugt dass die assimilation für die veränderung der verbalform wenigstens
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dafür Mnl. Gramm. § 115, 1 eine erklärung gegeben, die ich für untadelig
halte. — In § 88 lesen wir „naast notdorfte komt niet zelden notdorte voor'',
ohne dass eine erklärung der erscheinung versucht wird, abgesehn von einem
hinweis auf geslete für geslechte, das in. e. keinen wirklich vergleichbaren
vorgang enthält. So wird hier und da auch sonst eine erscheinung unerklärt
gelassen, oder unter einer verlegenheitsmarke durchgeschleppt. Allerdings
nur ausnahmsweise. Aber grade in einem buche, das sonst, und im allgemeinen mit erfolg, darauf ausgeht die erscheinungen auch verständlich zu
machen, würde ich es ganz besonders für richtig halten, da wo eine erklärung
noch aussteht, dies ausdrücklich hervorzuheben. In meiner Gramm. § 107
hätte er notdorte wieder im richtigen zusammenhange finden können. Auch
über niewet (y§ 103) liesse sich etwas bestimmteres sagen, als dass „de h
spoorloos verdwenen is" (meine Gramm. § 84). —
Dass K. für den auffallenden vocal ê in get „hij gaat" nicht Wilmanns
Zeitschr. f. deutsch Altert. 33, 427 ff. citiert, sondern sich auf Bremer,
Beiträge von Paul u. Braune 11, 41 ff. beruft, wundert mich nicht. Bremer
führt dort ein luftiges hypothesengebäude von lauter construierten formen
auf, das man mit einem hauche umblasen kann. Wilmanns erklärt das ê
aus einem sehr begreiflichen vorgange des jüngeren germ. sprachlebens. Aber
man, auch im Mnl., wirklich eine form nember gesprochen hat und habe
seine hypothese hat keine gnade gefunden vor den augen der hersehenden
auch für K. massgebenden grammatischen schule, obwohl jeder versuch der
erklärung aus dein vorhistorischen Idg. hier scheitern muss; denn die laute,
welche ein fränk. ê ergeben können, können bei den formen dieses verbums
früher nicht vorhanden gewesen sein, und die laute, die allenfalls in seinen
formen vorhanden gewesen sein können, können kein fränk. ê ergeben.
Mehr wundere ich mich bei dem wohl unterichteten forscher über einige
andere versehn. So übersieht er § 16 dass das grundwort von haast im
Rom. selbst ein langes a hatte, also von einer ni. dehnung keine rede sein
kann. Sente „sanctus" (s. 29) hat einfach umlauts-e aus santi, für den lat.
voc. sancte; wenken ist wohl eher früheres (rrnl.) winken als wankjan; drogen
(s. 39) hat schwerlich ó aus u sondern 6 aus au (vgl. Tijdschrift 14,
309); der behauptung (§ 61) dass der „regelmatige nominatief" statt douw
vielmehr d6 wäre, widersprechen z. b. auch mnl. formen. Sogar das alte
märchen, das praet. begonste, begonde von beginnen sei nach der analogie
von conste, conde „gemaakt" finden wir § 204 und 218 wieder, obwohl
kein mensch anzugeben wüste, wie so ein verb. ic beginne „ich fange an"
dazu hätte kommen sollen, sich nach der analogie des in der form vollständig
verschiedenen hilfsverbs ic can zu richten, noch anderseits nach unserer
heutigen kenntnis der germ. gramm. jemand behaupten könnte, ein verb.
beginnen könnte nicht ebenso „organisch" ein „schwaches" praet. gehabt
haben, also bigonda oder bigonsta, wie z. b. ein vb. brsken oder werken oder
denken. Auch über ein praet. Jochte von dopen hätte er in meiner mnl
gramm. besseres gefunden; ein as. d6pta kann uns dabei nichts nutzen, es
würde nur d6pde ergeben haben, wie z. b. ein flocta vlucde; man muss
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vielmehr ein älteres daufta ansetzen. Einen grund verdelwen, wie es s. 59
geschieht, auf ein aus dem Rom. entlehntes delgen zu beziehen, haben wir
nicht. Ich begnüge mich auf mein Etym. Wdb. zu verweisen, das ich auch
in verschiedenen anderen fällen zu eitleren hätte.
(Fortsetzung folgt). J. FRANCK.

RUNEN.

Zu sakralen Zwecken sind die Runen in ältester Zeit nicht gebraucht
worden. Davon sagt uns keine Nachricht der Griechen und Römer, und
keine der erhaltenen älteren Inschriften lässt auf sakralen Inhalt schliessen.
Wir finden bei den Germanen keine Weihinschriften, wie uns deren so viele
im Griechischen erhalten sind; das ist ja auch durch die religiösen Anschauungen der Germanen ausgeschlossen. Nordische Mythologie wird jetzt nicht
mehr in Bausch und Bogen für germanische Mythologie ausgegeben und
noch weniger nordisches Rituell für gemein germanisches.') Damit ist auch
die Grundlage erschüttert, dass die Runen schon von alters her als Zauberrunen dienten. Der Name runa, falls er wirklich mit gotisch runa, mustèrion,
identisch ist, oder falls die Grundbedeutung des Wortes „Geheimnis" ist,
beweist nur, dass die Schreibkunst wie ja stets bei primitiven Völkern als
etwas Geheimnisvolles betrachtet wurde, nicht aber dass die Runen geheim
Zwecken dienten. Der Schreibkünstler mag immerhin zuerst als-nisvole
Zauberer betrachtet worden sein, der Inhalt des Geschriebenen war nicht
zauberhaft, sondern nur das Faktum au und für sich, dass die Gedanken
auf diese Weise fremden Menschen übermittelt werden konnten.
Sie können zunächst nichts als Eigentumsmarken gewesen sein und müssen
als solche lange im Gebrauch gewesen sein.
Bei der Herübernahme des Alphabets und seiner ersten Anwendung werden
einzelne Runenzeichen und Buchstaben-Komplexe ohne Sinn als Eigentums
genügt haben, weil die Runen in ältester Zeit wohl nicht ,gelesen',-marken
sondern ,wiedererkannt' wurden.
Wir müssen eine eigene Einritzerzunft annehmen und haben diese sicher
unter den Handwerkern, den Schmieden, nicht bei den germanischen Priestern
zu suchen. Indessen ist es mit den Geschick solcher Einritzer nicht immer
zum besten bestellt gewesen. Wenn wir sehen, welche erstaunlichen Fehler
die griechischen Steinmetzen auf den Inschriften zu wege brachten, werden
wir auch für die Runeninschriften nicht einen andern Massstab nehmen
können, eine Bemerkung, die mir für die Interpretation der Inschriften
wichtig erscheint.
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Gerade nu in den ersten christlichen Jahrhunderten machen die Germanen
durch die Berührung mit der klassischen Welt grosse Kulturfortschritte,
wenigstens zunächst die, die direkte Beziehungen mit ihr hatten, und in
dieser Zeit wird der Gebrauch der Runen immer allgemeiner geworden sein.
Die Eigentumsmarken mussten immer unzweideutiger gekennzeichnet werden,
und jetzt wird man angefangen haben, die Runen auch zu ander Zwecken
zu benutzen. Der Gebrauch zu Nachrichtenzwecken liegt nur so überaus
nahe, dass man den Germanen die selbständige Ausbildung zutrauen kann.
Als Grabinschriften scheinen die Runen, wie Wimmer richtig hervorhebt,
speciell im Norden gebraucht worden zu sein.
W. LUFT, Studien zu den ältesten germanischen Alphabeten.
') In Nederland noch wel! B. H. Zie T. & L. VII,

WULFILA'S SPELLING.

Es kann als Thatsache gelten, dass eine Schrift- und Litteratursprache ein
phonetisches Alphabet nur in bestimmter Ausdehnung verträgt. Allzu genaue
Lautbezeichnung bringt Verwirrung hervor und verursacht Schreibfehler, die
manchmal schwerwiegende Folgen mit sich führen können. Auch die
Schreibfehler, deren uns so viele in den gotischen Codices, selbst in dem
sorgfältigen Codex argenteus, begegnen, lassen sich grossenteils auf die zu
grosse Genauigkeit des gotischen Alphabets zurückführen. Wulfilas Schüler
und gar die späteren Schreiber und Abschreiber waren nicht imstande, die
feinen Lautunterschiede zu beachten, die ihr Meister gemacht hatte.
W. LUFT, Studien zu den ältesten germanischen Alphabeten.

ALS DE BOK OP DE HAVERKIST.

Van der Veen, Zinnebeelden oft Adams Appel (1662), blz. 117, zegt
omtrent een stijfkop, bij het vignet, dat een bok voorstelt die op een kist
aanvalt :
Een Bok die gaat sich op de haver -kist vertoornen I Om dat het decksel
hem wat hart viel op sijn hoornen, I Terwijl de snoeper eet soo valt het
decksel toe, — De kop raakt in de klem, en springht 'k en weet niet hoe
Flok aarselt by te rugh (de kiste sal 't bekoopen.) 1 En komt niet groot
gewelt en kracht daar tegen loopen.
Schuilt hier in de oorsprong van ons spreekwoord „hij is er op als de
bok op de haverkist," wel gewijzigde betekenis? —

KLEINE MEE - DELINGEN OVER BOEKWERKEN.

Fht Jongetje, door Henri Borel. Amsterdam, bij P. N. van Kampen en
Zoon. (Zonder jaartal.)

Er is, in dit boek, iets heel bijzonder
moois, dat ik uitsluitend zou willen zien
om er van te genieten, telkens en telkens weêr, in zekere oogenblikken van
herinneren, wanneer het Verleden mij
vriendelijk toeschijnt als een mooi landschap, ver achter den wandelaar, die
zich omkeert, turend op den weg, dien
hij heeft betreden, en die uit het gezicht zal gaan — weldra, misschien.
Er moet zoo iets wezen in de jonge
jeugd der menschen, dat ze later nog
eenigen tijd kunnen begrijpen en herkennen als mogelijk iets van zichzelf,
doch waarvan zij vervreemden; de een
spoediger dan de ander. Het is wat
van uiterste teêrheid, dat men, in een
zekere periode van zijn leven, voelt weg schemeren in het vage en toch zoo
gaarne zou willen vasthouden.
Voor den een is het kindergeloof, voor
den ander is het kinderlijke vereering
van een ouder mensch, voor nog anderen
is het jonge liefde, voor enkelen is het
dit èn dat èn het laatste.
Het is niet onvermengd gebleven.
Borel is bang geweest niet te kunnen
laten meeleven wat hij zelf in uiterst
fijne nuanceering herleefde. Hij moet
te veel hebben gedacht aan zijn publiek
en den lezer niet hoog hebben gesteld.
Hij is bang geweest, meer dan voor het
te forsche van eigen behandeling, voor
de ruwheid van die vreemden, die zijn
liefde verkeerd zouden beoordeelen en
twijfelen aan de volstrekte reinheid ervan.

Wil Borel hebben dat wij geen oogenblik in den waan verkeeren dat zekere
zinnelijke begeerte was ontwaakt bij haar
of bij hem. De afwezigheid van zulk een
ontwakende begeerte noemt hij Reinheid.
Ik laat nu daar of het gevoel, dat
hen samen hield, er iets minder mooi
om zou geweest zijn, al had vroegtijdig
de Natuur gesproken in die kleine menschen. Of het er iets toe zou gedaan
hebben, dat zij totaal onbewust gehoor
aan de groote wet, die het-zamden
manlijken vrouwelijk geslacht tot elkander
brengt en tracht te dwingen tot verbinding in de volle beteekenis van het
woord, waag ik te betwijfelen. Maar,
nu de auteur niet wilde dat wij zulks
vermoeden zouden, had hij er niet telkens aan moeten herinneren.
Deze combinatie is onwaar en dat is
de kapitale fout van het boek.
Niets hindert meer dan geveinsde
onschuld.
En dat veinzen is hier zoo overbodig.
Het onbewuste is het mooie; niet het
meer of minder waarschijnlijk ontbreken
van phyzieke aandoeningen. Wat het
jongetje niet zag en gevoelde, had zijn
biograaf niet naar den voorgrond moeten
trekken om er effect meê te maken.
Het ware woord zegt oom Cateur:
„Alleen als er Liefde is, mijn jongen,
dan is er niets slechts, dan wordt alles
wat vuil en leelijk schijnt, verreind, en

dan

is

alles heilig."

Deze uitspraak veroordeelt de kleine
voorzorgen van den auteur.
Jammer vind ik ook dat eind. Waarom
moest Corrie verloofd worden aan een
„afgesjouwden" officier van het Indische
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leger? Niets in haar zijn deed dit vermoeden. Had die kinderlijke liefde niet
banaal kunnen verloopen in het droge
zand der saaie werkelijkheid? Hij was
veel te jong voor haar. Van een engagement kon toch niets komen.
0, als Borel eens heusch, waarachtig
naïef de waarheid, de heel eenvoudige,
natuurlijke waarheid zoo mooi had willen
zeggen als hij 't misschien wel kan, zonder
die heilig-, kuisch- en maagdelijkheidsvertooning, maar met zoo echt dat onbewuste, dat nieuwe er in van de onvergetelijke Inwijding in de Liefde.
F. L(apidoth) in
Elzevier, Augustus '98.
V. LUNDSTRÖM, Zur Geschichte des
Reims in klassischer Zeit.
„Neemt het bestaan van allerlei soorten van rijmen zoowel voor het Grieksch
als het Latijn aan."
Museum, Sept.

Dr. Georg Jacob, Allarabisches
Beduinenleben nach den Quellen
geschildert. Zweite vermehrte Aus-

gabe. (Studien in arabischen Dichtern, III). Berlin, Mayer und Müller,
1897. (Pr. M. 9).
„Wat J. over de beginselen van het
metrum in de Arabische poëzie zegt,
schijnt mij zeer der overweging waard.
Aan den gang der kameelen kent hij den
invloed toe, dien wij voor de Indoger
dichtkunst gewoon zijn aan-ma,nsche
den dans toe te schrijven. Maar ook
deze laatste voorstelling is misschien te
herzien. Het volk begint te zingen op
de maat van zijn arbeid, bij 't dorschen
b.v., bij 't slaan der riemen in 't water,
bij 't rijden te wagen of te paard, bij
't schommelen van de wieg, enz."

T. J. DE BOER,
in Museum, no. 6-7, '98.

OVER ARCHEOLOGIE.

Archeologie is kennis der oudheid. In streng etymologischen zin kan men
daaronder verstaan de studie van iedere voorbijgegane cultuur in al hare
uitingen, m. a. w. elke historische studie van de samenleving. Maar de
gebruikers van het woord zijn het zonder uitzondering hierover eens, dat het
etymologische begrip op verschillende wijze moet worden begrensd, wil men
eene definitie geven, die met de gangbare beteekenis van het woord eenigermate overeenstemt.
Deze begrenzing is in zeker opzicht iets willekeurigs, maar ten deele is zij
toch het gevolg eener natuurlijke ontwikkeling; bovendien is zij noodig als
een nieuw pad door den doolhof der verschijnselen, die tot het verleden
behooren. Maar waar zijn nu de grenzen der archeologie te zoeken? Zij
worden voor de betrekkelijk jonge wetenschap in de eerste plaats aangegeven
door oudere zusterwetenschappen. De studie van het verleden is zoo oud als
de beginselen van menschelijke beschaving, maar onze vaderen bestudeerden
het verleden liefst aan de hand van geschreven documenten. Toen er nu
eene wetenschap opkwam, die aan andere dingen dan boeken inlichtingen
omtrent vroegere toestanden begon te vragen, werd haar domein als vanzelf
door dat der philologie beperkt en werden haar als haar natuurlijk object
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aangewezen die overblijfselen uit de oudheid, die geene schriftelijke mededeeling bevatten. Zoo houdt zich de archeologie bezig met gebouwen, huisraad,
wapenen, kortom met alles, wat als monument imponeert of als instrument
eenmaal gebruikt werd.
Maar zulk eene begrenzing eener wetenschap geschiedt niet met eene schaar,
die langs eene gegeven lijn afknipt al wat niet aan eene eenmaal aangenomen
definitie beantwoordt. Wam moet de archeoloog doen, indien een voorwerp
tegelijkertijd monument en geschreven document is, zooals b. v. de spijker
landen? Ik denk, dat hij zich rustig aan-inscrptëdveOosch
het onderzoek dezer nalatenschappen van het voorgeslacht zal begeven. Of
wanneer de zin eener inscriptie alleen kan worden verstaan uit het gebruik,
dat van het voorwerp gemaakt werd, waarop zij voorkomt? Dan doet de
archeoloog het werk van den philoloog.
Toch kan men tot op zekere hoogte toegeven, dat de archeologie zich
bezighoudt met documenten uit de oudheid, die niet littérair zijn. En de
genoemde beperking leidt vanzelf tot deze opvatting der oudheidkunde, dat
zij is de studie van tijdperken, waaruit nog geene letterkundige overblijfselen
bestaan. Zóó wordt dan de archeologie praehistorie.
Inderdaad, de onderzoeker kan met behulp van gevonden voorwerpen en
resten van gebouwen veel te weten komen omtrent een tijd, waarvan geen
boek melding maakt. Steenen bijlen, bronzen zwaarden, gouden ringen,
enorme grafkelders geven berichten omtrent het intieme leven van volken,
waarvan soms niet eens het ras ons bekend is. Doch de inlichtingen, die
wapenen en ringen, huisraad en graven geven, houden die op belangrijk te
zijn, wanneer wij uit of althans over een tijdvak geschreven documenten
hebben? Verdienen de overblijfselen van het Parthenon niet onze historische
belangstelling, — ook afgezien van de waarde, die zij nog heden ten dage
voor den kunstenaar hebben, — omdat geschriften te over uit Pericles' tijd
tot ons gekomen zijn?
Gij ziet, ook indien men archeologie als praehistorie opvat, dan nog houdt
hare beteekenis niet op met het bestaan van geschreven ducumenten, zelfs
niet met eene rijke letterkunde. En toch is haar ook in den tijd eene grens
gesteld; althans, weinige archeologen zullen volhouden, dat de studie van
meubels uit het begin onzer eeuw tot het veld hunner werkzaamheid behoort.
Om een waardig object der archeologie te wezen, moet een voorwerp oud
zijn. Hoe oud? Dat is weer moeilijk te zeggen. Maar zooveel is zeker dat
voor eene jongere periode een paar andere zusterwetenschappen gereed staan
haar af te lossen. Beide betwisten haar een deel van haar domein, maai
laten haar gaarne de oudste periode over, op hare beurt voor zich alléén
aanspraak makende op de eeuwen, die den nieuweren tijd naderen. Het zijn
de kunstgeschiedenis en de cultuurhistorie.
Over de verhouding dezer beide wetenschappen tot de oudheidkunde wil
ik mijne lezers niet onderhouden, maar ik zal eene andere grens noemen, die
naar veler oordeel het gebied der archeologie beperkt en die minder onschuldig
is. Het is eerie geographische. Voor velen toch is archeologie niets dan de
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kennis der Grieksche en Romeinsche oudheid; indien men eene zeer ruime
opvatting huldigt, wijdt men ook eenige aandacht aan Egypte en aan het
Oosten, als de landen, waaraan Griekenland een deel zijner beschaving
ontleend heeft, maar daarmede houdt het op. Hier te lande is deze voorstelling vrij algemeen, zelfs in kringen, waar men eene andere zienswijze zou
wachten; is toch het vak, voor zoover het aan onze hoogescholen gedoceerd
wordt, verbonden met oude (d. i. Grieksche en Romeinsche) geschiedenis —
alsof die beide wetenschappen broertje en zusje waren.
Nu is het een feit, dat er weinige landen ter wereld zijn, waarvan men
met recht kan zeggen, dat de steenen spreken, dan sommige deelen van
Middel -, West- en Noord- Europa, en praehistorie kan naex mijne meening
voor den modernen mensch van meer belang wezen dan die van de landen,
waar zijne voorouders of althans met hen nauw verwante volken gewoond
hebben. Zelfs indien men van meening is, dat de oude cultuur der Ooster
als die der vroegst beschaafde volken toch in-schendrZuiop
de eerste plaats onze aandacht verdient, en indien men ongenegen is, het
oor te leenen aan al wat specialisten over Amerikaansche of Aziatische
urvolken meedeelen, zal men toch op den duur ertoe moeten komen, eenige
attentie over te hebben voor wat de vonden uit ouden tijd omtrent de voor
laat ons zeggen der Germaansche landen — leeren. Trouwens,-geschidn—
deze wetenschap staat reeds in hoogen bloei; onze eeuw heeft niet alleen in
Mycenae en in Troje opgravingen zien geschieden, maar van den Hellespont
tot de Iersche Zee, van de straat van Gibraltar tot de IJszee heeft men
bijeengezocht en in musea geordend en beschreven, wat voor eeuwen werd
verborgen of verloren; ook in ons land wordt door genootschappen voor de
studie der oudheid veel gedaan. Maar al draagt menigeen jaarlijks in de
gedaante van contributie zijn scherfje bij tot den bloei dezer wetenschap,
slechts weinigen hebben het gevondene tot hun geestelijk eigendom weten te
maken. Voor een deel is dat misschien toe te schrijven aan de betrekkelijke
archeologische armoede van sommige deelen onzes vaderlands. Maar de ware
oorzaak zit dieper. Het algemeene, volstrekt niet tot Nederland beperkte
gebrek aan belangstelling voor al wat de oudheid raakt, is vóór alles te
verklaren uit de onmogelijkheid, om zonder leiding van deskundigen iets van
een vond te begrijpen. Welk genoegen is erin, door een museum te slenteren
en daar achter glazen ruiten zorgvuldig opgeborgen eene reeks steenen messen
of bijlen, of wat het wezen mag, naast elkaar te zien liggen? Soms een
heelen hoop bij elkaar, allemaal gelijk van vorm. Dikwijls gebroken voor
ruwe of nfgesletene. Waartoe dient dat? Wat- kan men daaruit-werpnof
leeren? Alleen dit, dat er een tijd geweest is, waarin steen gebruikt werd,
zoowat tot alles? Is dat de moeite van een herhaald bezoek waard? En als
wij dan nog een paar zalen doorgewandeld zijn, overal stilstaande, overal de
schouders ophalende of verbaasd om ons heenziende, dan hebben wij zooveel
verstaan, dat op dien steenen tijd eene periode van brons gevolgd is. Dolken
van brons, broches van brons, bijlen, platen, naalden voorwerpen zonder
begrijpelijke bestemming, alles van brons, ook alweer gebroken of versleten,
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bovendien soms verroest. De geduldige bezoeker van zoo'n museum verliest
zijn geduld en neemt zich voor, voortaan de praehistorische verzameling te
mijden; hij is er al eens geweest en heeft het mooi gevonden!
Maar een paar zijn geduldiger; zij koopen een catalogus, zij lezen de
beschrijvingen van nieuwe vonden. Maar ach, welk eene teleurstelling.
Bijzonderheden over lengte en breedte van een voorwerp, over de omstandig
waaronder het gevonden is, den prijs, die ervoor betaald is, soms iets-hedn,
over den vermoedelijkere ouderdorp; maar een denkbeeld? Mismoedig geeft
men het op; men laat archeologie aan de liefhebbers over en gaat zitten
wachten, of over deze duisternis niet eens eene zon zal willen opgaan.
Zulk eene zon is het boek van den directeur van het Nationale Museum
te Kopenhagen. Denemarken is het classieke land der Noordeuropeesche
archeologie. Geen land is naar verhouding tot zijne oppervlakte zoo rijk aan
vonden; in weinige is de onderlinge verhouding der overblijfselen uit ouden
tijd en hunne chronologische orde zoo doorzichtig. Vandaar, dat ook de
moderne belangstelling in diè oudheden in dat land vroeg wakker geworden
is, ja, dat deze belangstelling daar een tijdlang tot de deugden van een goed
patriot behoorde, en die omstandigheden hebben op de Deensche archeologie
een stempel gedrukt; zij hebben haar gemaakt tot eene studie, die tegelijker
diepte ging en populair was, en dat karakter is haar bijgebleven.-tijdne
Terwijl in Duitschland en elders deze wetenschap in handen is van menschen,
die buiten het leven staan, terwijl de gemeene man zich om die lorren niet
bekommert, bezoekt de Deen zijn nationaal museum en is blij, wanneer hij
zich in staat ziet het te verrijken. In zulk een land moest het eerste exposé
van dien voorhistorischen tijd ontstaan, dat algemeen verstaanbaar en toch
volkomen op de hoogte van den tijd was.
Het boek van Dr. Müller is niet alleen voor mannen van het vak bestemd;
integendeel, het richt zich tot een breed publiek. Wie eenigszins wetenschap
kan het verstaan; het stelt aan den lezer geene hoogere-pelijkontwds,
eischen dan het vermogen, om een geleerd betoog te volgen, en voorts wat
belangstelling en volharding. Daarvoor geeft het eene inleiding in eene wetenschap, die tot nu toe slechts voor weinigen toegankelijk was. Het komt mij
daarom wenschelijk voor, dat niet alleen in vaktijdschriften van dit werk
notitie worde genomen. Mijne bedoeling is, het onder de aandacht te brengen
van diegenen onder mijne landgenooten, die de leiding zoeken, waarvan hierboven sprake was. Zij zullen hier niet vergeefsch aankloppen. Maar wie
vreest, dat hij met een boek over Skandinavische oudheden niet geholpen is,
om die van zijn eigen land te verstaan, die houde in het oog, vooreerst dat
men meer uit de methode van zien leert dan uit de verklaring van een enkel
voorwerp, voorts dat de Deensche archeologie voor geheel Noord -Europa van
beteekenis is, zoowel om haar rijkdom, waarvan reeds sprake was, als om
den samenhang met wat in andere landen gevonden wordt; voor ons land
denke men b. v. aan de hunnebedden.
Enkele citaten uit R. C. BOER,
Skandinavische Archeologie. Tijdspiegel, Augustus, '98.

DE IRONIE.
De ironie is altijd geweest en is nog op den huidigen dag een der meest
alledaagsche vormen van de volksredeneerwijs. 't Is vaak een lust om te
hooren, hoe de jongmaatjes in de werkplaatsen elkander ironische uitvallen
toekaatsen, ja zelfs de boeren en boerinnen versmaden dat onbloedige wapen
volstrekt niet, als ze elkander de loef willen afsteken op de markt. De
ironie is meestal het zout van gezellige praatjes, van woordentwist, van
verzoening.
In onze dagen heeft de beteekenis van het woord ironie een wijder strekking bekomen. Voor de kinderen van onzen tijd is de ironie niet meer
uitsluitend de ouderwetsche manier om precies het tegendeel te zeggen van
hetgeen men bedoelt: ze heeft meer verscheidenheid en verfijning. Tegenwoordig bestempelt men niet dien naam de somwijlen zeer uiteenloopende
kunstgrepen, waarvan de schrijvers zich vaak bedienen, om de schakeeringen
hunner denkbeelden uit te drukken, de volstrektheid der woordbeteekenissen
te temperen, en de vlijmende rauwheid er van te verzachten.
Wat eigenlijk de nieuwerwetsche ironie is, valt moeielijk te bepalen. Het
eene oogenblik is ze een voorzichtige manier om met voordacht niet ten volle
te zeggen, wat men denkt, maar, door middel van omschrijvingen, omwegen,
toespelingen, weglatingen, om de ware bedoeling heen te fladderen, en als
't ware door wiekgeklap met haar te stoeien. Een andermaal is ze niets
beters dan een vergezocht en onnatuurlijk streven naar naïveteit. Daarentegen is ze ook wel eens de geest, waarvan een geheel boek doortrokken is,
de begoocheling, die te geheimzinnig is om haar recht te kunnen vatten.
Dan is ze te vergelijken met het licht, waarin een landschap zich baadt, en
zijn omtrekken doet wegsmelten. Deze ondoorgrondelijke soort van ironie
heeft zich niet alleen een weg gebaand in de werken der novellisten, der
geschiedschrijvers, der wijsgeeren, ze is zelfs binnengedrongen in de poëzie,
en heeft ons op dat gebied fijne schakeeringen onthuld van het menschelijk
gevoel, die tot dusver onbekend waren gebleven.
Laten we nu eens zien, of het al dan niet verkeerd is, dat men zóó uit
begrippen met één en dezelfde uitdrukking bestempelt. De-enlopd
vraag is, of die schijnbaar zoo verschillende uitdrukkings- of stijl-manieren
toch niet denzelfden algémeenen grondslag hebben. Mij dunkt, dat we die
vraag bevestigend moeten beantwoorden, en dat we van de ironie in het
algemeen de volgende definitie kunnen geven: 't is een manier om een denkbeeld of een gevoel uit te drukken, door er een min of meer spottende
wending aan te geven, bestemd oni de zotheid, de onwaarschijnlijkheid of de
bitterheid van dat denkbeeld of dat gevoel aan de kaak te stellen.
De verdediging der ironie tegen baar vijanden! Tot die vijanden behooren
in de eerste plaats de velen, die haar niet begrijpen en dientengevolge al heel
licht hen, die haar te pas brengen, als menschen, die hun een rad voor de
oogen draaien, beschouwen.
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Wat de ironie in het spreken betreft, die is meestal zeer gemakkelijk op
te merken en te begrijpen. De stembuiging is gewoonlijk voldoende, om den
hoorder te doen beseffen, dat hij de woorden precies andersom moet opvatten.
Met ironie in de boeken gaat het niet altijd zoo van een leien dakje. Wel
behoort er iets in den stijl te zijn, dat den lezer waarschuwt; maar, al hapert
het niet aan dat iets, voor zeer velen is de ironie een wereld buiten hen om.
Bij de vrouwen komt dat meestal voort uit hartstochtelijkheid, bij de mannen
uit stompzinnigheid. Indien de hartstocht de ironie onbemerkt of onbegrepen
doet zijn, is dat voor den ironicus iets, dat hem aan 't hart gaat; maar,
wanneer het uit gemis van scherpzinnigheid voortvloeit, zoo trekt hij zich
dat volstrekt niet aan.
Maur de ironie heeft ook nog heel andere vijanden. Dat zijn deftige,
strenge, min of meer barsche personen, die haar uit begin sei veroordeelen.
Hun doemvonnis komt op het volgende neer: „De ironie verdort en verlamt
den mensch. De ironicus is een onverbeterlijke scepticus en een ijskoude
egoïst; hij is evenmin geschikt om te handelen als om lief te hebben; hij
ontzenuwt de geestkracht en verstikt de geestdrift; door zijn geniepig vergif
strooien bederft hij alles; zijn glimlach is niet alleen weerzinwekkend, maar
ook onnoozel; want daaruit spreekt de ongevoeligheid des harten en de
ledigheid des geestes."
Ziedaar de acte van beschuldiging. Om te beginnen, doe ik opmerken,
dat die leelijke zielshoedanigheden in ieder geval niet altijd het uitvloeisel
zijn van de ironie. Robespierre b. v. had al die eigenschappen, en was toch
waarlijk geen liefhebber van ironie. Om teerhartig te zijn, behoeft men
waarlijk niet altijd in de plooi te zijn. Zoo miste. b. v. Calvijn de gulhartige
vroolijkheid van Luther; en toch was het Calvijn, die den marteldood van
Servetus had kunnen voorkomen, maar het niet heeft gedaan.
Een ander punt! Dat er schrijvers zijn, bij wie men kleingeestigheid en
onbeduidendheid door hun quasi- ironie ziet heenschijnen, is maar al te waar;
evenwel ben ik zoo vrij, om te vragen, of men die negatieve hoedanigheden
dan nooit ziet doorschijnen onder de deftige strakheid van een geestelijke of
onder den woordenvloed van een hoog ernstigen artsenijbrenger tegen de
wondeplekken onzer maatschappij. Onder onze Parlementsleden zijn er zeer
vele zoo afkeerig mogelijk van alles, wat naar ironie zweemt, en desniettegenstaande onbegrijpelijk dwaas.
ANDRÉ HALLAYS, Welenseh. BI., Aug. '98.
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Bibliotheek voor jonge kinderen, onder redactie van P. J. van Ravesteijn.
Deventer, [1E. E. Kluwen. Gr. 4 0 . Per nr. f 0.60.
Serie A. no. 3: J. BAAS en Tn. J. A. HILGERS, De booze roofvogel.
(23 blz., m. gekl. en zw. afb.).
Boon's Geillustreerde Roman- bibliotheek. Amsterdam, N. J. Boon. Kl. 8°.
Per dl. f 0.30; geb. f 0.60.
No. 16. ALPHONsE DAUDET, De kostwinner. („Soutien de famille. ") Ver
-talingvMry.(35bz,m1pot)
Warendorf's Novellen-Bibliotheek. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf.
Kl. 8°. Per nr. f 0.10. Per dl. (6 nrs.) f 0.60; geb. f 0.90.
Boon's Geillustreerde Novellen-bibliotheek. Amsterdam, N. J. Boon. Ki. 8°.
Per nr. f 0.10. Per dl. (6 nr.) f 0.60; geb. f 0.90.
No. 79. GEORGES OHNET, Een slachtoffer. (48 blz.).
Voor den coupé. Utrecht A. W. Bruna. 8°. Per nr. f 0.10. Per dl. (6 nrs.)
f 0.60; geb. f 0.90.
No. 59. H. ROSENTHAL BoNiN, „Het groote geval" van den detective
Max Fredeborn. Naar het duitsch. (46 blz.).
M. E. BELPAIRE en HILDA RAM, Wonderland. Vertellingen. 4e reeks.
Gent, A. Siffer. 8°. f 0.75. Uittreksel uit „Het Belfort".
B. P. VAN DER Voo, In het polderland. Schetsen van het landschap en den
plantengroei in de omstreken van Rotterdam. Met een voorwoord van wijlen
dr. T. C. Winkler. Amsterdam, W. Versluis. 8°. (142 blz., m. 20 pltn.). f 1.50.
W. WIJKER, Onze omgeving. Uit de kroniek. Schagerbrug. J. van Leverink.
8°. (104 en 5 blz.). f 1.25.
L. AHN-DE JONGH, Goede kameraads. Met 6 lichtdrukken van C. Koppenol.
Deventer, [LE. E. Kluwer]. 8°. (III, 113 blz.). f 1.50; geb. f 1.90.
C. VAN ASPEREN, Jong leven. Vertellingen voor onze meisjes, Amsterdam,
H. C. A. Campagne & Zoon. 8°. (III, 299 blz., m. 4 pltn.). f 1.50; geb. f 1.90.
H. J. SCHIMMEL, ,,Het zonde-kind". Schiedam, H. A. Roelants. Gr. 8°.
(III, 247 blz.). f 2.80; geb. f 3.30.
CHAR, Wonden en zweren. Grepen uit het volkslijden. Rotterdam, J. P. Honnef.
[Amsterdam, K. A. Bos]. 8°. (32 blz.). f 0.20.
J. GIPHART, De wraak eens keizers. Een verhaal uit de middeleeuwen. Met
4 platen door Joh. Linse. Rotterdam, Marynen & Knottel. 8 ° . (VII,
103 blz.). f 0.90; geb. f 1.25.
J. F. BRUNET, De jonge avonturiers van Florida. Naar het engelsch. Amsterdam,
N. J. Boon. Kl. 8°. (222 blz., m. afb. f 0.50; geb. J 0.90.
Mr. M. G. L. VAN LOGHEN, [ps. FIORE DELLA NEVE], Fokel. Amsterdam,
L. J. Veen. 8°. (III, 280 blz.). f 2.90; geb. f 3.50.
JAN VAN EELEN, Verzen. Antwerpen, J. E. Buschmann. 8°. 3 fr.
HENDRIK DE MAREZ, Mijn harte weet. Gedichten. Geïllustreerd door K.
Doudelet. Antwerpen, J. E. Buschmann. 4°. 10 fr.
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FREDERIK VAN EEDEN, Enkele verzen. Amsterdam, W. Versluys. 16°. (III,
50 blz.). f 1.25.
MARCELLUS EMANTS, Loevestijn. Dramatisch-historisch tafereel, met naspel. 17 h.
1 d.]. 's-Gravenhage, Gebr. Belinfante. Haagsche Boekhandel- en Uitgevers
Zuid-Roll. Boek- en HandcIsdrukkerij, R. (43 blz.) f 1.—.-matschpij.
ONNO ZwIER VAN HAREN, De geiisen. Proeve van een vaderlands gedicht.
Toegelicht door F. C. Wieder. Zutphen, W. J. Thieme & Cie. 12°.
(XXVII, 163 blz.). f 0.60.
Dr. H. J. A. M. ScHAEPMAN, Men.chen en boeken. Verspreide opstellen.
IIIe reeks. Utrecht, Wed. J. R. van Rossum. 8°. (XII, 218 blz.).
f1.60; geb. f2.25.
SERVAAS DE BRUIN, Beknopte handleiding voor de beoefenaars van stijlleer
en uiterlijke welsprekendheid. 2e druk. Rotterdam, D. Bolle. Kl. 8°. (VIII,
177 en 4 blz.). f 0.60.
O. RössNER, Untersuchungen zu Heinrich von Morungen. Ein Beitrag zur
Geschichte des Minnesangs. Berlin, Weidmann'sche Buchh. Gr. 8°.
M. 2.40.
Foijit my net! Tydskrift I tjown fen 't Selskip for fryske tael- en skriftenkennisse. 28e boek. 1898/99. le jefte. Sjouwert [Leeuwarden], W. A. Eis ma Cz. 8°. Per jrg. (4 afl.) f1.—.
J. F. M. STERCK, Uit de geschiedenis der Heilige Stede te Amsterdam. (De
„Nieuwe-zijds-kapel"). Mededeelingen over hare kunstschatten, dienst en
inrichting. Amsterdam, C. L. van Langenhuysen. Gr. 4°. (VIII, 63 blz.,
m. 16 afb. en 2 pltn.). f 1.75.
P. ADRIANI, Intellectueele overlading en schoolhygiëne. Amsterdam, H. C. A.
Campagne & Zoon. Gr. 8°. (III, 145 blz.) f 0.90.
G. F. HASPELS, Onze literatuur en onze evangelieprediking. Opstel, gelezen
voor de leden van het tweede kerkelijke congres van hervormden op 2
Juni 1898, te Amsterdam. Nijmegen, Firma H. ten Hoet. Gr. 4°.
(IV, 50 blz.). f 0.80.
Mr. A. P. H. DE LANGE, De beteekenis der schoolhygiëne voor de volksschool.
Toespraak, gehouden 15 Juni 1898. te Alkmaar. Alkmaar, Herms. Coster & Zoon. 8°. (27 en 9 blz.). f 0.30.
N. VAN DER PLAATS, Vrije woord-associatie. Amsterdam, Drukkerij „Elsevier."
1898. (84 blz. en 8 tab.). 8°.
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Gids, September '98, o. a.: Prof. G. Kalff, Pro Patria. -- R. P. J. Tutein
Nolthenius, Handenarbeid op de lagere school. („Het onderwijs moet
anders worden, zal het zich in eene weldadige, eene werkdadige belang
zijde der ouders en leerlingen verheugen. Door schooidwang,-stelingvad
door leerplicht moge men trachten dat feit te verbloemen; wat mij betreft,
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ik zou die veiligheidsklep niet willen sluiten; maak eerst het onderwijs
wat dit behoort te zijn! En wilt gij grootere offers vragen, vraag die
dan èn voor het nog zoo misdeelde ambachtsonderwijs, èn in de eerste
plaats voor de verbetering van de lagere school; voor houtslöjd (want deze
kost geld"), voor schooltuinen, voor opleiding en betere bezoldiging der
onderwijzers. Breng zoodoende eerst de lagere school tot de maatschappij,
dan zal die maatschappij van zelf komen tot de school!")
Tweemaandelijksch Tijdschrift, September '98, o. a.: Albert Verwey, Uit
„De Nieuwe Tuin." — Dr. A. Aletrino, Avond. — Ary Prins, De
Heilige Tocht. — Cyriel Buysse, Van Alleijnes' ziel.
Elsevier, September '98, o. a.: C. K. Elout: Gerard Keller aan 't woord.
Het Belfort, '98, Julie, o. a.: Joz. Jacobs, De jongste richting in de Taalkunde. („Vooraleer te eindigen, willen we nog eene algemeene aanmerking
maken: wil men op taalkundig gebied aan de eischen der wetenschap vo1doen, dan beginne men niet de taal- en letterkunde van het hedendaagsch
Nederlandsch te beoefenen; vervolgens geve men de Middel -nederlandsche
teksten nauwkeurig uit oni de grondige studie der Mnl. dialecten, ook die der
Oudgermaansch dialecten en onderdialecten aan te vangen.
Deze edele, nieuwe pogingen doen ons hopen (lat de jongste richting,
die overal zekerheid, nauwkeurigheid en volledigheid vereischt, binnen
eenige jaren aan de geleerde wereld degelijk werk zal leveren. ")
7ijdsehrift (Mij. Ned. Letterk.), XVII, 3: II. Kern, Kantoor, quatuor. („De
neiging om eene é, hoe ook ontstaan, in de lettergreep onmiddellijk vóór de
geaccentueerde te versterken tot a — eene neiging die van latere dagteekenening moet wezen — is wederom aan verscheidene talen gemeen.
J. Verdam, Van noode hebben; van doen hebben. — C. Bake, Nog
eens Dubbelduw. — M. M. Kleerkooper, Een vergeten catalogus. (Catalogus Bibliothecae ... D. Samuels Costeri). —• A. Hendriks, Palamedes
") —

796. — H. Kern, Canis ccuni. -- A. Beets, Sjappetouwer. — A. Beets,
Naschrift. — W. L. de V r e e s e, Nieuwe Middelnederlansche Fragmenten.
(IX. Drie nieuwe fragmenten van den Spiegel Historiael. „Op drie
plaatsen staat er een leesteeken, een punt met daar boven op een haaltje
dat grof begint, ongeveer een punt met een omgekeerde komma er boven
op. Dit recken is niet zeldzaam, vooral niet in de prozahandschriften; men
vindt het later, ook in haast alle incunabelen er in drukken tot in de
XVIIQ eeuw. 't Is een der vormen van hetgeen Hirsche in zijne Prolegomena het „Hakenpunkt" genoemd heeft, dat hij in de geschriften van
Thomas a Kempis meende ontdekt te hebben, en waaraan hij en anderen,
zoo b. v. zelfs wijlen Prof. Acquoy, veel te veel belang hebben gehecht
in verband niet de „Thomas-questie".") — G. J. Boekenoogen, Concept
van de bestedinge tot het bedijcken van de Assendelver meer (a°. 1533. —
G. J. Boekenoogen, Toelichting. — G. J. Boekenoogen, Bladvulling
(Duimkruid).

VAN HELENE SWARTH.

Van alle zijden komt nu opzetten de Eeuw -stroming naar het Reeële, naar
het zelf-geziene, naar wat natuurlik is. Tot in zijn grondvesten geschokt is
de kalme, vaste levensbeschouwing van vorige geslachten. Determinisme,
erfelikheid, suggestie, de vorderingen van de wetenschap deden een gans
andere blik -op-de- wereld ontstaan. Het onwijsgerig vragen naar het waarom
van verschijnselen en dingen maakte plaats voor het zoekend trachten naar
vanwaar. Noodzakelik werd nu het feiten verzamelen, beter waarnemen en
onbevooroordeeld denken. Alzo van de werkelikheid uit en met behulp der
empieriese wetenschap is het nieuwe gekomen en niet door het a priori aannemen van dogma's, waaraan men de werkelikheid ging toetsen en waaraan
de werkelikheid maèst beantwoorden. Ze werd gedrongen en gepèrst in het
keurs van dogma of sisteem. Er was nodig een nieuwe Renaissance, omdat
er was ontstaan een nieuwe Scholastiek!
Velen voelden zich aangegrepen door de uitkomsten van het nieuwe onderzoek, vooral de schrijvers-artiesten. Zij gingen kaders zien, los van de kon
zagen in, dat ook de Kunst zich moest losmaken van de bekrompen-vensi
ideetjes en burgerlike beschouwingen der zelfgenoegzame bourgeoisie. Al wat
daarin oorepronkelik mooi geweest was, had et superieure, het exquize verloren, omdat het langzamerhand gemeen-goed geworden was. Tegenover het
onware in de bourgeoisbeschaving plaatsten zij het volle, natuurlike leven.
En dat was za rijk aan kleur en tint, bezat za hèèl vèèl lijden en zo wèinig
geluk en gaf aan de psychologiese beschouwer za vèèl te genieten, dat ...
ja, ze voelden, de boeke -taal van vroeger was te zwak, te koud en vooral
ook te bezoedeld, om die Realieteit weer te geven!
Men ging die nu zeggen in een eigen taal, waarin de woorden, die we
vroeger al zo dikwels gehoord hadden, ons geheel anders, vermèaid toeklonken.
De taal-zelf reinigde ons! De oude konvensieonele gemeenplaatsen werden
zorgvuldig gemeden en er kwam een Taal voor in de plaats, maagdeuk en
vol expressie! Dit juist is de Hoog-tijd der Kunst, want
„evenzoo als men het talent van een artist-met- kleuren niet moet af„meten naar het aandoenlijke zijner onderwerpen, of den weelderigen
„plantengroei zijner landschappen, of de schoone gelaatstrekken zijner
„modellen, maar wel naar de mate van volmaking, waartoe hij heeft
„weten weer te geven, wat hij zag en voelde, met zijne koihst: evenzoo
„moet het talent van een artist-met- woorden niet worden beoordeeld naar
T. & L. vm. 28
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„het diepzinnige zijner gedachten, of het edelaardige zijner gevoelens, of
„het treffende der gebeurtenissen, die hij bezingt, maar uitsluitend en
„alleen naar de kracht en de fijnheid, waarmee hij de gedachten en
„sentimenten en gebeurtenissen heeft gevoeld en gezien en naar de
„mindere of meerdere zuiverheid, waarmee hij dat gevoel door klanken

„heeft weten uit te drukken." 1
Hoofddoel is nu geworden het zo volmaakt mogelik in toon weergeven
van z'n impressies, of — als hoogste Kunst — het uit-zingen van de Essènse
van z'n impressies. Klank en rythme doen ons nu voelen, hoe machtig de
dichter was aangegrepen,. want ze laten ons meevoelen de bewegingen, de
golvingen van z'n ziel tijdens de Observasie. Hij ziet iets en gaat nu niet
vragen: „Ziet men het ook zo ?" of: » Zoals ik het nu zie, is het zo ?" Maar
hij ontvangt een indruk reinigt die, dat is, tracht 'em zo zuiver mogelik op
te vatten, om er de Essense van te gevoelen en zegt die in eigen Taal!
Dat nieuwe in de letterkunde, met zijn jong, krachtig opbruisend leven,
met z'n subjektieve vizies, zijn sentiementen-analyze en z'n opstaan tegen de
konvensie-van- zeggen kan anderen brengen tot natuarlik -zijn en tot vrij-making
van de erfelikheid-van- uitdrukken, waaronder zij, als be-influenceerde kinderen
van omgeving en litteratuur, gebukt gaan. Noch altijd zijn het die konvensievormen, die hen trachten af te trekken van hun Individuele Taal en die
hen beletten de dingen te zien en te zeggen, zooals ze zijn: reeël, natuurlik.
Met de daad propageren deze nieuweren het recht van het Individu, om
te zeggen, wat hij op diè tijd, op diè plaats en onder diè omstandigheden
zag of voelde. Het lyries element werd overheersend! Men schrijft niet
meer over de liefde en het lijden, maar men heeft et over eigen Liefde, eigen
Lijden. Een van de nieuweren, bij wie dit in hoge mate het geval is, is
)

Hélène Swarth.
Het is — meer dan bij vele anderen — noodzakelik, dat we de volgende
eenvoudige historie weten:
Hélène Swarth aanbad een jonge dichter. Hij schonk haar zijn liefde,
maar werd haar ontrouw.
Zelf verhaalt zij ons haar geschiedenis za
:

„Ik leefde als een die wandelt in den slaap;
Daar riep mijn naam een schoone blonde knaap.
Toen werd ik wakker uit mijn droeven droom
En naar zijn fluistren luisterde ik niet schroom.
Gelijk een lam den herder volgt, gedwee,
Toog ik met hem, waar hij me ook leidde, mee
Hij leidde mij, waar 't water bitter was,
Waar doornen groeiden tusschen dorrend gras.

') Kloos, Veertien jaar Literatuurgeschiedenis.
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Toen vlood hij ijlings, met een hoonlach, heen
En liet mij, arme, met mijn leed alleen.

of roerender in: „Jeux Innocents":
Wij speelden pandje met ons leven.
Een prettig spel houdt kindren zoet,
Ik had nmijn hart als pand gegeven.

De meiwind zong door de olmendreven,
De vogels juichten: „Wees gegroet!"
Wij speelden pandje met ons leven.
Ik zag door 't blauw een vlinder zweven,
De ontloken rozen tegemoet.
Ik had mijn hart als pand gegeven.
„Neen, wees niet bang! Uw handen beven,
Ik verg van u geen zware boet' !"
Wij speelden pandje met ons leven.
Hij hield mijn pand omhoog geheven,
— „Nu, zeg mij hoe 'k het lossen moet!"
Ik had mijn hart als pand gegeven.
Hij wachtte een wijl en lachte eens even
Daar viel 't verbrijzeld aan mijn voet.
Wij speelden pandje met ons leven
Ik had mijn hart als pand gegeven.

...

Uit al haar gedichten spreekt de smart over dat verlies. Al licht zou men
nu menen, dat die monotone klacht — al vindt men ze bij 't eerste aanhoren mooi — op den duur verveling zou wekken. Maar hierin nu ligt cle
suggerèrende kracht, waarmee zij ons telkens weer naar zich toe weet te
trekken, dat hare verzen, die geschreven zijn in eenzelfde ontwikkelings-faze,
dat Lijden telkens ànders-gekombineerd uitzeggen in sonnetten, nu eens
statig, dan weer zangerig en zoetvloeiend, of in oden en liederen van eenvoud.
't Is als het zachte ruisen, dat we van een machtige waterval op verren
afstand horen en waarvan nu en dan, als de wind even opsteekt, iets van
het zware gedreun tot ons komt. Ook vinden we er in de ontwikkeling
van haar Smart. Wie nu wèèt of vbèlt, hoe die ontwikkelingsgang moet
zijn, die kan voor elke perieode van dat Lijden de bewijsplaatsen in haar
verzen vinden.
Maar er komen gedichten voor met gelijke inhoud. Dat is natuurlik. Want
later kan een kleur, een woord, een toon haar herinneren aan een sentiment
van vroeger. Er zijn dus èèrste uitingen en reminiscenties.
De ene, geboren onder de drang van het diepe, reeéle voelen, moeten
krachtig zijn als spontane kreet van nieuwe vreugd of ongekend lijden, maar
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in z'n spontanieteit overdrijvende, en daarom bij de hoorder niet altijd dezelfde
emoties oproepende, als in de dichter waren. Deze uitingen zullen in hun
werkelike waarde alleen herkenbaar zijn voor de Roeper-zelf en voor hen,
die ook in de emotie verkeren.
Maar later, als de dichter de emotie ontgroeid is en haar toch weer navoelt, dan wil hij ze zo niet meer als louter instinktieve uiting. En 't zij
hij haar even krachtig of minder krachtig voelt, het reminiscentie-vers zal
het gevoel weergeven, teruggebracht tot zuiverder proporties, meer gepresiezeerd en als zodanig zal ook de Tààl, — d. i. de openbaring van de emotie
aan anderen — meer nauwkeurig en gepresiezeerd zijn.
Toch zal wel eens, bij het nagaan van de ontwikkelingsgang in weerwil
van de beste voorzorg aan de chronologie te kort worden gedaan. Waar het
hier echter alleen om de opeenvolgende sentiementen te doen is, kan een
enkele mistasting niet zo erg zijn.
Meer spijt het ons, dat wij niet in staat zijn enkele opeenvolgende momentanele emosies te geven. Uit zo korte gedichten van zo fragmentariese
inhoud is dit niet mogelik, vooral nu de data's ontbreken en in de verschil
bundels de sonnetten, liederen en balladen afzonderlik staan.
-lend
In den beginne, als pas de slag gevallen is, schijnt het, of schroom haar
weerhoudt haar Lijden te uiten; of zij niet dadelik zich geheel durft geven,
om dat grote publiek, dat zo graag spot en lacht. En dan schrijft ze die
mooie, wazige sonnetten, waar ingehouden tranen en verkropte smart en onontkoombare machteloosheid uit spreken. Men voelt wel, dat zij lijdt, maar
wat, en hoe diep blijft voor ons verborgen.
Als de tijd van de weemoedwekkende Herfst met haar rijke kleuren en
talloze tinten gekomen is; als de bomen hun gebladert dik op 't vochtig
zand der bruine dreve strooien en de avondzon rood goud op stammen en
blaren sparkelt, klinkt het:
De noordenwind verkondigt met een snik:
— „De Winter komt, zijn bleeke bode nadert,
November, droef in 't grijs gehuld." En ik
dool gansch alleen, waar 't schimmenheir vergadert.
Zie! Herfst en Avond zweven door het bosch;
hun nevelmantels slepen over 'tmos,
zij raken 't woud met purpren tooverroeden.

In 't stervend loof verkwijnt een vogelklacht,
De zonne straalt, roodstralend in den nacht.
Die zon! 't is of 'k mijn eigen hart zie bloeden!

')

1 ) Herfstavond in „Blauwe Bloemen." Wij kursieveren hier iets, maar eigelik
werkt hier alles mee, om weemoed uit te drukken.
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En als haar venster wijd open staat en de reine, stille sterrennacht vrede
straalt en een lauwe koelte licht haar brandend hoofd beroert, dan voelt ze
zich klein,
aan 't stof geklonken, wijl naar wieken smacht
mijn kranke ziel, die haar bevrijder wacht.
Droef, in mijn boezem, ruischt een oud refrein.

'k Weet niet meer, hoe die zang me in 't harte sloop.
Zacht drong tot mij, die machtloos nederlag,
dat lokkend lied van Levens heil en hoop.
Doch, als een leeuwerik op een lentedag,
door wolken heen zich zich rept ten zonnedoop,
ontvlood mijn vreugd met snellen vleugelslag. 1
)

Een enkele keer kost het haar heel veel zelfbedwang om haar geheim niet
aan de wereld te verraden en heftiger uit zich het verborgen Lijden:
„Van 't zuiverst marmer heeft ze zich een blok gekozen; van marmer,
waaruit kunst'naars blanke vazen en goden kunnen scheppen. Lang heeft
ze zich bedacht, om 't beeld, dat in haar was, volkomen klààr te maken; dat
dan met vaste hand gebeiteld!
Haar werk begon ze: een godenbeeld, het beeld van hàren god. En 't kwam
er! Haar ogen lazen daar haar droom vertolkt in marmer! Haar wangen
voelt ze blozen! Krachtig - oplaaiend voelt ze de begeerte in zich komen, om
hèm het leven in te blazen!
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ik sloot hem, bevend, in mijn smachtende armen
en zocht mijn kille schepping te bezielen
De levenlooze liet zich niet verwarmen.
...

Wat bleef mij dan, terwijl mijn tranen vielen,
van smart waanzinnig, smeekend om erbarmen,
zijn knie omarmend, voor mijn god te knielen? z)

Dan volgt de dood van de ontrouwe geliefde. 3) En opnieuw worden de
wonden opengereten, nu men hem begraaft bij de plaats harer inwoning. 4
En hevig voelt zij nu de smart, nu talloze herinneringen aan de zaalge
Liefde-dagen zich aan haar komen opdringen, nu zij opnieuw de Lijdens
doorvoelen gaat, die daarop volgde: eerst, de dagen van de rust-bannende-tijd
Twijfel aan zijn standvastigheid. Toen was haar hart,
)

'}

')

Ontvloden vreugd in „Blauwe Bloemen."
Godenbeeld in „Blauwe Bloemen."

') 1889. `) Hostade bij Mechelen.
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. . . . . . . . . van aardsche liefde krank,
Een roode roos waar, blad voor blad, de gloed
Aan wordt ontperst door ving'ren stralend blank ...
En weenend geeft de bloem haar rozebloed.
0 wrekende engel met uw lichtgelaat,
Martel mijn hart niet zoo meedogenloos!
Lustte u een bloem voor lokken of gewaad,
Hoe neemt ge een roode en niet een blanke roos?
Doch de engel laat mnijn bloedend hart niet los
En streng volhardt zijn hand in 't heilig werk.
Eer 't vlammend rood verkeere in leliedos,
Bezwijkt mijn hart van pijn.... God! maak mij sterk! 1

)

Toen kwamen de dagen, dat hij de gezworen trouw verbroken had en dat
hare illuzies als zeepbellen waren verdwenen, de dagen van eenzaamheid.
Hoe lang en droef was zonder hem de dag, toen zij niet meer haar hoofd
mocht peinzend laten rusten aan zijn borst, toen zij geen woord van inin
meer mochten wiss'len!
En nu dit noch: zijn graf in haar nabijheid!
Nu komt de zekerheid, dat alles, alles voor eeuwig gedaan is. Hoe zielsgraag had zij vergeten en door innige liefde en toewijding en opoffering hun
ziele-harmonie willen herstellen.

0, kón hij maar weten,
Mijn arnie schat,
Dat ik alles en alles
Vergeven had!
Zijn woorden als doornen,
Zijn wreed verraad,
Zijn martlende liefde,
Zijn blinden haat! 2
)

En nu de werk'likheid haar dwingt om te geloven, dat alles onherroepelik
voorbij is, nu zij zà machtig door herinn'ringen wordt aangegrepen, nu vallen
alle kluisters- van-konvensie weg, nu kan niet langer zij haar groot geheim
verzwijgen en breekt de lang verkropte smart naar buiten! Haar hèle PassieLeven komt ze ons vertrouwen. Ontdekt uw hoofd nu: .... ener heil'ge
biecht is 't, die we gaan aanhoren!
Hoe juichte zij, toen zij een rots gevonden had, om op te steunen en
een hart, dat voor haar klopte! „Heil u, die mij tot Liefde -Leven wekken
komt! Ik heb u al zo láng gewacht!" 3
)

') Hartebloed.

') „Vergeven" in Rouwviolen.
} Dit is de grondtoon van „Brynhilde," 't symbool van haar ontwakende Liefde,
in „Blauwe Bloemen," blz. 52.
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„Laat alle klokken 't nu met plechtig bronsgegalm verkonden!
„Dat men nu kransen in mijn lokken vleehte en witte bloemen voor ons
strooie, voor ons beiden, o mijn Lief! opdat wij wand'len als op vlek'loos
zwanendons!
„Laat wapp'ren nu de vaandels en zinge een maagdenrei in blank gewaad
het bruiloftskoor!
„Een stoet van blonde knapen vuile nu de straat met golf van zoet geluid!
„Laat purp'ren wijn nu in kristallen bekers paar'ien!
„0, vonk'le in uw ogen nu de vreugd, mijn Lief, als in een waterval de zon!
„Zie, voor u kniel ik! 0, lief mij op, en klem mij aan uw borst!
laat
„En — komen golven van Lijden en vlammen van mensen -Smart
vergaan, o mijn Lief!
1
ons dan saam als twee vogels
...

....

....

)

Hoe zal ze hem vergelden, wat hij voor haar is? Wat zal haar dank
hem geven?
— De rozen van mijn vroolijkheid,
De leeljen van mijn droomentijd,
De palmen van mijn vrome vlijt,
De lauwer van mijn leven. 2
)

Maar op die tijd van hoge zaligheid, van haast onuitspreek'like weelde,
volgt het Lijden. En ze hoort:
„Een Wonderdokter in 't zwart fluwelen kleed der wichelaren en met eer
volle marktplein gekomen. Groot is de roep, die-wardigutelksop'
van hem uitgaat! Kranken wank'len naar hem heen of doen zich bij hem
brengen. Lammen hergeeft hij het gebruik der ledematen. Als onnut breekt
de Man der kreup'len wandelstaf! Voor alle kwalen weet zijn kunst genezing!
En telkens als een wonder is geschied, komt reine lichtglans op zijn aangezicht. Nu gaat ook zij tot hem en vraagt:
.
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O wonderdokter op uw gulden wagen,
Hier is mijn hart door 't leven stuk gesiagen.
Verijdel niet mijn h000p! gij kunt zooveel!
Gij die geneest wie zonder u moest sterven,
Heb medelijden, laat mij niet verderven!
0 wonderdokter maak mijn hart weer heel! 3

)

Maar dhhrvoor is zijn kennis niet toereikend! Dat grote Leed vermag hij
niet te lenigen! En nu rijst een gebed om hereniging, maar niet tot God, want

geparafrazeerd. Men lette op 't effec
') „Verkonden 't nu alle de klokken
van de rijthmus van het gedicht tegen die van de parafraze.
) „Lied" in „Dichters van dezen tijd" op blz. 56.
...."

') „Wonderdokter."
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Der Christnen God gedoogt geen aardsche liefde.
Het Offerlam, dat bloedt voor aller 1) zielen,
Kan ik niet bidden voor mijn 2 zielsgeliefde.
)

Daarom heeft ze zich „een griekse tempel uitgekozen. Op een altaar, rood
van rozen, troont daar haar god, een glimlach om de lippen. In wit gewaad
zal ze aan zijn voeten vluchten, om hem symbolies-rode bloemen en vreemd mystieke purpren zomervruchten en blanke duiven te offeren."
Zal dan mijn God genadig nederblikken
En zachter lachen met zijn marmren oogen?

„O, schone god! Zie heel mijn lijden! Nooit diende ik andre goden. In
deze godslasterende tijden bleef ik -a altijd trouw. En men hbant mij om
mijn heilige zangen, die iw grootheid en üw alvermogan prijzen. 0, Laat
mij niet te lang gevangen in der spotters poorten, want:
Mijn weenen bluscht den bliksem van mijn oogen.

„O, schone god! Gedenk die trouw!
Geef mij dan weer de weelde, die mij werd ontstolen,
Die zachte stem, die vastomklemmende armen,
Die woorden, zoet als geuren van violen,
Dat heilig hart, dien blik van rein erbarmen!
Geef hem mij weder, dien ik heb verloren,
Aleer hij zwerve in verre vreemde landen!
Hij was voor mij, ik was voor hem geboren,
'k Wil 't brood des levens eten uit zijn handen.

Hart van 't Heelal! ziel van mijn wereld! Liefde!
O schoonste en hoogste en goddlijkste aller goden!
Schenk uw verlaten kind haar zielsgeliefde
Of de affodillen van de stille dooden! 3
)

En als haar nu door zijn dood alle hoop ontnomen is, klaagt zij:
0 God! nu is mijn liefste dood,
Mijn leeuwrlklied, mijn morgenrood,
Mijn zonnestraal, mijn lentevreugd,
De blonde liefste van mijn jeugd! 1

)

Zij heeft zijn graf bezocht. Haar hart joeg haar er heen, alsof — o
wrede werk'likheid — zijn liefdewoord haar wachtte .... De aard was er
noch los en bloemen groeiden om die plek .... Vieooltjes had ze voor
hem meegebracht .... Vroeger, in de blijde tijd, bracht hij die mee voor

haar.....
') Kursiev. van mij. ') idem.
') „Ode". `, „Zijn dood.„
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Mijn tranen stroomen om mijn dooden schat
'k Wist niet, dat ik nog zóoveel tranen had!

...

.

O lieve mond, die eens mijn liefde vroeg,
Gescheiden leven was al leed genoeg.
En dan weer de herinnering:
Hij kwam en lachte en bracht de lente mee
En de eerste liefde met haar wel en wee.

'k Hoor nog dien lach, als verre vogelzang,
'k Zie nog het blozen van die bloesemwang.

als wijn,

Mijn hart sloeg luid, ik dronk zijn woord
En heel de kamer was vol zonneschijn ')
.
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En nu hij zonder afscheid nemen is heengegaan
schrijft (hij) uit den vreemde geen enkelen brief
Aan vader of zuster, aan vriend of lief.

....

Geen groet uit de verte, geen woord van zijn hand,
Die melde of 't hem wèl is in 't Eeuwige Land! z)

Nu kan ze nergens meer geluk of vrede vinden. Zelfs 't graf zal haar
geen rust brengen. En dan culmineert haar radeloosheid in Wanhoop":
„

O de heele kamer is zoo vol wanhoop,
Al zet ik open venster en deur,
Al brengt mij de Meiwind,
Een stoeiend vleikind,
De lauwe zoetheid van meidoorngeur.
0 de heele woning is zóo vol wanhoop,
Al sleep ik mijn schreden door tuin en gang!
Door de kamers kruipt ze,
Langs de trappen sluipt ze,
Met loerende oogen maakt ze me bang.
0 de heele stad is zóo vol wanhoop!
In de stille straten loopt ze aan mijn zij,
In de huizen huist ze,
In de boomen ruischt ze
Waar zal ik vlieden haar heerschappij?
...

')

»Rouw" in Rouwviolen.
„De Reiziger" in Rouwaiolen.
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O de heele wereld is zoo vol wanhoop!
Ik drink haar adem in elke lucht.
Als ze in 't graf niet wachtte
En grijnsend lachte,
Dan was ik al lang in 't graf gevlucht!
Maar de natuur behoudt haar rechten: er volgt reaksie op die overspan
zij keert terug tot haar natuurlike toestand. Want zij is niet de-nige
dichteres van de heftig- opbruisende passie, van de geweldige, overstelpende,
meesleurende kracht, maar zij bekoort door haar zachte muziek, of door
haar stil-mooie aquarellen. En kalmer, maar niet minder diep gevoeld,

klinkt het:
O laat mij in koele zode
Verbergen mnijn aangezicht
En beweenen min jongen doode,
Die onder de rozen ligt.
O laat mij weenen, weenen
En zingen mijn eenzaam lied!
't Is t1 voor dien lieven, dien eenen ... .
En die eene, die weet het niet. ')
De tijd onti.eemt de bitterheid aan het lijden en doet het meer worden
een stille, weemoedige herinnering. Maar vergeten kan zij hem niet. Zonder
hartstocht, als met de liefde ener moeder spreekt zij van hem. Daar ligt
veel naiëf -teers en reins in, als zij nu van hem zingt. En 't moet hèèl stil
en kalm in onze ziel zijn, om nu met haar mee te kunnen voelen.
Het is haar noch dikwels als hoort ze zijn stap op straat of zijn stem in
de gang. En als 't uur nadert, waarop hij gewoonlik kwam, wordt ze gejaagd en werpt haar liefste boek van zich. 't Is of hij noch gistren haar
bezocht. 2 ) En nu komt hij nooit meer. Nu kan ze hem niet zeggen, hoe
ze wil vergeven, Hoor hoe aandoenlik:
't Is vaak wel haar stoutste knaapje,
Dat de moeder het meest bemint ...
Waar heeft hij zich nu verscholen,
Mijn arm, ondeugend kind?
Nu is hij verdwaald in het donker,
Nu zwerft hij in weêr en wind ...
Ik moest hem toch wel bestraffen,
Mijn arm, ondeugend kind!
')

')

„Tranen." in Rouwviolen.
„Wachten" in Rouwviolen.
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Hij is toch zoo trotsch en zoo koppig!
God weet, waar 'k hem wedervind!
Nu weent hij heel stil in een hoekje,
Mijn arm, ondeugend kind!

...

.

En 't is toch zoo innig een liefde,
Die mijn hart aan zijn hart verbindt .. , .
Och! spring uit uw schuilhoek te voorschijn,
Mijn arm, ondeugend kind!
Kom, moedertjen is niet boos meer,
Kom, kus het maar af, gezwind
— Hij heeft in het graf zich verscholen,
Mijn arm, ondeugend kind! ')
...

Elders weer vertelt ze haar lieve dode van haar „Huis van Trouw ":
„Toe, kom nu en klop daaraan in de koude nacht, die gij nu in Uw graf doorbrengt. Ik wacht U al zo lang. Voor kou en stormen zal ik U beschutten.
Ik zat U brengen in een kamer vol rozen en gouden vlammen. Hyacinthen
en lelieën, anjelier en seringen, vieooltjes en vergeet-mij-niet versieren er de
zalen. En palmen vormen er intieme hoekjes om te rusten. En in geur van
frambozen en rezieda staat Uw beeld op (•en marmeren altaar.
„O, kom daar dan! Laat mij kussen Uw zwijgende, kleurloze mond en die
wangen als sneeuw en die lippen als lood.
„Want een lèvende kus, die maakt kranken gezond! Kom daar dan —
'tis in Uw graf zo koud — en ik zal U warm wiegen in mijn armen !" 2
)

Nu zij haar Smart niet meer zo heftig voelt, nu wordt het haar zoet te
dichten „Voor andere Vrouwen", die nû niet dart'len voet noch trippelen in
jonkheids jubeldans, wier rozenaanschijn nû noch 's levens morgenlicht bestraalt. Want ook die -- 't smart haar, dat ze 't weet — zullen eens lijden,
wat haar zuster leed. En wie dan geknakt is door de storm des lijdens, die
zal haar lied wel diep in 't bloedend harte dringen. Dan zal ze een poze
wijlen, dromen .. . . .
en zalvend zal,
Haar wonden zijn de zachte woordenval,
De sluizen oopnend van 't gesloten leed.
Dan zal zij weenen, als ik vroeger deed.
0, voor die tranen vol verlossingskracht,
Wil ik nog zingen heel mijn lijdensnacht,
Tot zacht de dood zegt: — „Kom, nu zijt ge moe,"
En dekt mij stil met aarde en bloemen toe.
.....

Maar niet alleen wil zij het leed verzachten van wie door het leven geslagen
zijn, zij wil ook andere vrouwen voorbereiden op het Lijden, dat Liefde vergezelt:
') „Stout Kind" in „Rouwviolen."
') „Huis van Trouw" in Rouwviolen.
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Vogelken zong op een rozentak.
Dorentje stak,
Twijgelijn brak,
Roosje zei: „Liedjes zijn logen!"
Vogelken is gevlogen.
Lelietje bloeide in haar boschje zoet,
Weet wat je doet!
Zet er geen voet,
Stoor niet de rust van haar Eden!
Lelietje ligt vertreden.
Harteken leefde in Illusie -dal,
Knaap die het stal
Speelde er mee bal.
Uit is 't met liedren en sproken:
Harteken is gebroken. 1
)

bf stemmiger in het ernstige sonnet Zinnen":
O zinnen, wilde jagers fel op buit,
Bewaakt nu elk de u toevertrouwde poort
Van 't blanke huis, dat mijnre ongestoord,
In de eigen kamer, de eedle koningsbruid!
Brengt niet de jonkvrouw wat uzelf bekoort:
Muziek en rozen, wijn en zomerfruit
En donzen koelte en vogelengefluit
En schoon gelaat en zangzoet liefdewoord.

Heerschzuchtig zijt ge, o knapen, en vergeet
Dat Zij, wier zachtheid zwakheid lijkt, niet gij

De gouden kroon draagt en het purperkleed.
Gunt de edelvrouwe één stonde alleen en vrij,
Eer door de poorten storme weelde of leed,
En laat mijn ziel haar droom van heerschappij.

Haar lijden is haar een louterende kracht, die haar in een vertederde
stemming brengt, naaar tegelijk voert het haar ver boven het bewegen en
dringen en schreeuwen der mensen. Haar stem komt nu als uit een andere
wereld, waar alles onstoffelik, ver -reind, éthèries-licht en teer is.
Haar woorden van weemoed zijn nu zo aangrijpend, zo oneindig -teer en
zo suizelend-zacht en zo goddelik-rein, dat we de handen tot een gebed
vouwen en noch lang, nadat we haar klanken hoorden, ons stil houden ...
hèèl stil, om het mooie, dat nu in de kamer hangt, niet te verstoren of te breken.
') Oud Liedje, in De Gids van Nov. '95.
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En ver vlotten onze gedachten weg, ver van de wereld. Maar we voelen
er ons niet eenzaam; 't is of tal van geesten ons omgeven en als goede
bekenden ons toeknikken. 't Is of wijzèlf veel en diep geleden hebben en
of eindelik, eindelik een hoge, reine troost in ons gekomen is, — nièt et
ontbeerde of verjaagde Geluk, maar iets wat veel subtieler, veel on-stoffeliker is.
De Weemoed uit deze tijd is, voor wie Smart gekend heeft, weelde! Dan
is er maar één hartstochtelike begeerte: het genieten, het lijden door Weemoed!
Opzett'lik scheuren wij de oude wonden open; opzett'lik gaan we opnieuw
ons leed doorvoelen; opzett'lik gaan we 't dan ontleden!
En in onze ziel wolkt op
een geur van sterven, wee- bedwelmend zoet
uit bloem, die welkt en kranken boom 1
)

...

En we komen als in een toestand van clairvoyance. Helder voor ons
zien we de Toekomst van ons eigen Leven. En Weemoed is de Meester,
die ons niet zachte, maar onontkoombre hand regeert en ons tot nieuw en
dieper Lijden brengt. Al wèten we dit vaak, we gààn die weg! Want
Weemoed is te machtig en en de weg is gèd'lik mooi! Nu langzaam, zoetjes
laten wij ons wiegen op zachte deining van emoties, strelend onze ziel met
al verder, vèrder noch van 't laud, waar arbeid- mensen
zoete pijn
wonen
nu zoetjes, zoetjes aan
0, grote drukke stad van haast en tijd! wees stil en stoor mijn ziels -verdriet-genot met uw gegons nu niet
Geluidloos moet het grijze leven zijn: het is zo teer, zo fijn
't gaat
nu hààst breken . . . .
0, grote keienstraten -stad met zwaar gedreun van wagens, zwijg
Maar slechts de nacht geeft stilte. En schrijnend voel 'k de smart nu
klagen. Bedwelmend-zoet is 't luistren naar het zachtkens schreien van mijn ziel.
En hdóg vlamt op mijn passie-vuur!
En wild verlangen naar ontbeerd geluk stroomt nu in golf bij golf woest
door mijn ad'ren!
Geluk, o kom!
Een marmer reine tempel heb ik U gebouwd. En dag en nacht zwaait
er een knapenstoet het heilig wierookvat
voor U, Geluk!
Een maagdenrei in wit gewaad zingt plechtig in het choor Uw lof!
Of — smachtend-teer klinkt zacht in zoete rijthmus haar geween
om U, Geluk ! ....
Dan — als in hartstocht klinkt haar klacht woest langs de marmerzuilen
om U, Geluk!
O. kom!....
En hoog vlamt op mijn passie-vuur!
Kom
kom!
....
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Maar heev'ge passie -brand verslaat zich zèlve

') »Droomtuin ".
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En moede zinkt mijn ziel na grote Emotie neer .. . .
En 'k hoor haar pijnlik kreunen aan ... .
Maar margen .... zal 't dàn komen ? —
Dan slaat opnieuw de vlam naar buiten en klinkt opnieuw de Lijdens-kreet! ... .
En moede zinkt mijn ziel opnieuw na die beroering neer!
Maar morgen ? ... .
En 'k hoor haar pijnlik kreunen weenend aan .. . .
Komt Gij dan nóèit, Geluk ? ... .
Dan zal de dag van Vertwijf'ling komen 1 ....
Noch èèn emotie .... en zij is kalni en rustig .... ijzig kalm en rustig ...
Helder zal ze dan het Leven zien.
En ze zal noch wat smart na-voelen, omdat het mooi -volle Geluk niet is,
dat ze zich gedroomd had ... .
En een heel klein lachen zal in haar zijn om die dwaasheid ... .
Maar ze moest Het toch hebben ! .... En 't is er niet ! ....
Dan gaan we geloven, dat noch èrgens rust te vinden is .... en kalm
nu .... gaan we Eline Vere's weg ... .
Maar zover gaat de ontwikkeling in Hélène Swarth niet. Haar gedichten
in deze richting komen niet verder dan het zacht-weemoedsvol zingen, als
hoge, heilige uiting van een ziel, die eenmaal zwaar gewond werd en veel
geleden heeft. Zij is meer een diep- en fijnvoelende vrouw van hoog-lyriese
aanleg, dan een heros van sterk -dramatiese kracht, die zijn hoorders mèèsleurt
en doet vrèzen voor zijn lot!
Eline Vers wèèt, dat gèèn geluk voor haar te vinden is. De mensen leven
alleen van SURROGATEN- VOOR-GELUK ! Zij voelt het kleine, het machteloze
van haar bestaan. Dat is de hèle dag in haar! Zij denkt en voelt te diep !
Zij ziet de grand van 't Leven!
Hélène Swarth lijdt ook. Maar diè wèèt, dat ze eens gelukkig is geweest.
Er is dus Geluk! En al treurt ze nu, zij gelbóft, dat et wel wèèr zal komen —
al is dit misschien ook noch vaag of ónbewust in haar ziel!
Daarom merken we bij Hélène Swarth op èèrst de grote smart, dàn de
vertedering, die haar zacht en stil en droefgeestig maakt en eindelik de
weemoed, die blijft en haar een zoete wellust wordt.
Van die blijvende stemming, die tot uit haar laatste gedichten spreekt,
dragen de hier volgende het kenmerk:
o Smartvol trillen van te strak gespannen snaren!
Zoo gaan ze breken ... .
Als warme roode tranen bloed uit zwellende aren
De klanken leken.
o Laat zoo hoog, zoo diep, zoo vol de snaren zingen,
Zoo zieldoordringen!
Wat deert of één voor één de wilde snaren springen,
Zijn ze uitgezongen?
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Bevrij van aardezwaarte uw ziel, in engen kommer
Zoo bang gedoken
En werp uw snaartuig weg in koel cypressenlommer,
Van zang gebroken! ')
of teeder weer en meer aangrijpend
Ik zie u naadren, bleek in 't licht der maan,
O schimmen van mijn dagen, aan den voet
Der sponde waar ik droom — een stille stoet —
En zwijgend blijft gij voor mijn leger staan.
Eens kwaamt gij mij met rozen te gemoet.
O lieve dooden, blikt mij zoo niet aan!
Wat heb ik u, dat gij zoo weent, misdaan?
Verwijt mij niet mijn zonde! Ik heb geboet.
Vreest niet dat nieuwe dagen uit mijn ziel
Uw bitterzoete erinnring bannen! — Neen,
Ik doe als 't meisje dat haar parelsnoer
Zag breken: elken parel, die daar viel,
Raapt zij zorgvuldig van den gladden vloer
En telt ze na — en daar ontbreekt niet een. 2)

In deze zachte stemming moest alles wat stil-mooi was, haar weldadig
aandoen en haar doen genieten, niet met de luide volle lach van de kerngezonde, maar met de stille glimlach van de herstellende, die 't zich noch
niet druk mag maken, omdat er noch vrees voor instorten bestaat. Langzaam sterkt ze aan. Nu en dan wordt het weer eens iets uit de Natuur,
dat ze in klanken omzet. 3) ' t Is niet altijd meer haar bovenaardse sfeer,
waar we heen gevoerd worden. Ze voelt zich een enkele maal weer wat
opgewekt.
En als dan de Herfst, die weemoed-verlangens-tijd, de bossen met warm
bruin en getemperd geel tooit, daalt op haar
")

traag zacht

De bladerval en, bleek van liefdedorst,
Opent zij de armen in den leegen nacht. b)
Niet langer duurt nu de verheven kalmte van haar weemoeds- lijden. Ze
wordt gejaagd en ze wil rustig zijn.
Ze wil de Zomer van haar leven nu doorbrengen in een koel, groen woud,
waar 't mos veerkrachtig is en ze zal tevreden zijn, als ze nu en dan maar
een mooie Vizie heeft.
')
';
')
`)

„Snaren Springen in „De Gids" van Febr. '96.
„Verleden.
„Zonnestralen" en „Maneslralen.
„Kersen. ') „Princes", alles in „Poëzie." bij P. N. van Kampen, Amsterdam.
„

„

„

„
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Maar haar hart drijft haar op andere paden. Zij kan niet meer rustig
droomen als vroeger van dat mooie Leed, dat over haar gekomen is. En
dat Gevoel wordt za sterk, dat de Wil er zich aan onderwerpt:
Ze wil nu niet langer de schitterende paarlen uit haar Lijdens -zee opduiken
en er voor andren — die niet eens de waarde ervan weten — het rechte
licht op laten vallen, opdat die van de kleur -kaatsing zouden genieten.
Neen, ze wil een nieuwe tocht aanvaarden. Ze is gereed: zij heeft zich
't recht op ander, gelukkiger leven duur genoeg gekocht.')
Nu wordt haar Na -zomer haar één rozenwei, zo zacht -rood tinten de purperen wolken haar velden.
Een vlammende engel ziet ze, met een gouden palm. Voor hààr ? — 't Is
of een nieuwe Lente in haar komt, zo kalm, zo rein gevoelt ze zich. 2
Ja, een stout ridder is gekomen,
)

die uit een roofslot, door een draak bewaakt,
Een blondgelokte koningsdochter schaakt
En, op zijn ros, haar voert naar 't ruischend woud.
Haar hart, dat wegkwijnde in den kerker, blaakt
Voor hem die zalig haar in de armen houdt.
— „Nu laat mij," spreekt ze, p u gevent al mijn goud
En neem mijn hand, die u tot koning maakt 3
! '

)

Nu wordt het haar helder, waarom ze zo getreurd heeft en waarom dat zo
mooi was: Ze kan niet zonder liefde! Waarom komt die nu zo laat? Zo
lang heeft ze gewacht en zo veel heeft ze in haar eenzaam huis geweend,
omdat ze wegbleef.
„Ontwaak nu, Liefde, en slaak de slavenbanden. Diep ingevreten zijn
hun bloed'ge moeten. o, Liefde, als een leeuw zijt ge, zo sterk. Uw grote
kracht heeft Wanhoop overwonnen.
„Een huis van marmer wacht op Uwe komst, ombloeid van lustwaranden.
En hovelingen knielen op den drempel, om U kroon en scepter aan te bieden.
„Op purperen tapijten zullen regenen uit zilv'ren korven vlamrode anjers,
avondrode rozen, sneeuwwitte lelieën, gouden korenaren en wilde bloemen,
die in 't graanveld blozen, en al wat meisjes zwijmelzoet doet dromen: vieool
en heliotroop en hagedoren en hyacinth en tuberoze.
„En wij, wij zullen blijde U als vorstin begroeten, als ge op Uw gulden
troon in schoonheid praalt 4
"

)

') „Nieuw Leven".
') „October".
') „Als in een Sprookje ".
) Zegelied. Hoe mooi worden ons nu de sonnetten, die in de bundel „Poëzie"
op blz. 258 en volgg. voorkomen. (Nazomer, October, Nieuwe Lente.) Nu zijn het
geen natuur-impressies meer, geen mooie Vizies, maar het nieuwe leven, dat ze in
zich voelt, vindt uitdrukking in heerlike simboliek. —
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En juichend en voller en veel mooier dan vroeger — ge weet wel, lang
geleden — klinkt nu haar bekentenis:
Breek blanke meien van den Levensboom!
Nu is de Mei gekomen, ook voor mij.
Als witte vlinders fladdren ze ons voorbij,
De bloesemblaadren van mijn lentedroom.

0 dit is weelde: wandlen zij aan zij,
In 't bloeiend Eden onzer liefde, loom
En stil van 't groot geluk, met teedren schroom
Ontvangen en gedragen, bang en blij.
Nu laat mij leunen aan uw borst, mijn lief,
En leg uw streelhand op mijn lokken zacht,
En zeg of 't u wel heugt, die eerste brief,
Die eerste kus en o! die winternacht,
Toen Liefde me in het hart sloop als een dief,
Nu scepterzwaaiende in vorstinnepracht. ')
Nach kan ze niet zwijgen! Hoor, een andere juichtoon schalt:
0 lang en bang was Liefde's Lijdensweek
En droef haar dood aan Twijfels martelkruis.
Maar prachtvol rees de Paaschdag, met geruisch
Van englenvleuglen — en de schijndood week.
Ik kwam getogen uit mijn donker huis,

De lippen zwijgend en het aanschijn bleek,
En stond bij 't graf en weende, en zie! daar bleek:
Zij was verrezen uit haar doodenkluis.
Zij neeg tot mij haar stralend aangezicht
En voerde me in haar armen ver van de aard,
In blauwe lucht en gouden lentelicht.
Zacht voel ik vallen wat mijn vlucht bezwaart
Terwijl omlaag de schare de oogen richt,
Is hoog en heerlijk Liefde's Hemelvaart. z)

Deze liefde moet duurzamer zijn dan de eerste; zij is niet een opwelling
of de uiting van een naar poezie verlangend hart, zij is de overgave van
een door lijden gelouterde ziel aan den krachtige, die haar kent en haar
leven wil verlichten en verwarmen, niet als 'n toegeworpen aalmoes — hij
weet, hoe fier zij is — maar omdat et ook hem een zielsbehoefte is, zich
met diè ziel te verbinden.
') „Mei ".
') „Liefde's Hemelvaart ".
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Luister nu, als ze zachter en inniger dan daar straks, de beminde toefluistert, waarom ze za vèèl van hem houdt:

O zie ik als wellen van melancholie
Uw oogen zoo droomend bruin,
.t Is of ik den blik van mijn zusterken zie,
Dat rust in haar doodentuin.
En wandelt ge met me als een trouwe gezel,
Door 't leven vol angsten heen,
Dan lijkt ge mijn lievelingsbroeder wel,
Die stierf al zoo lang geleén.
En wiegt ge me zacht, als een kindje, op uw schoot
Of lees ik, gevlijd aan uw stoel,
Dan is 't me te moede of 'k opeens uit den dood
Mijn vader verrezen voel.
Een kind zal 't mij houden in eenvoud stil,
Tot mij oproept de vale dood,
Dat gij al doet herleven, zoo volgens uw wil,
In erinnerings- avondrood.

O vader en broeder en zuster en meer,
o Mijn troost ! o mijn lafenis!
0, geeft gij mij alles in één altijd weer,
Tot uw kindje begraven is? 1
)

En hiermee zijn we als vanzelf weer teruggekeerd tot de grondtoon van
haar ziel, die in dit gedicht weer zo (luidelik al 't andere overheerst: de
mooie, zachte weemoed!
Voor wie Hélène Swarth wil leren kennen uit haar werken, is het voor
hoofdzaak, maar het is niet alles.
-gande
In zo'n teer gemoed moest niet alleen het Liefde - Lijden en het Liefde Genot diep ingrijpen, maar — licht ontfankelik voor de fijnste prikkels —
moesten ook indrukken van het-goddelike-in-de- Natuur er van rein mensengeluk haar dringen om ook dààrvan te zingen.
Vandaar die vele mooie „Aquarellen." Het zijn niet lyriese uitingen van
een licht-bewogen ziel, die zich door diepe ontroering of hartstocht kenmerken, maar uitingen van zelf - gesmaakt lyrics genot waarbij zij wel verrukt
werd, maar toch kalm bleef en die verrukking niet met opzet blijken laat.
Zij zelf treedt als 't ware op den achtergrond, om alleen de aandacht te doen
vallen op wat ze zag.

') „Drie in .Eén" in „De Gids" van Febr. '96.
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Ik zou dit wel willen samenvatten in deze formule; het subjektieve, dat
aanleiding was, zo objektief mogelik gezegd, b.v. in

De Pastorie.
Links van den rijweg, naast de grauwe dorpskerk,
ligt, als een nestje in 't lommrig loof bedolven,
de pastorie, ombloeid van breede linden.
In de avondzonne blinkt als goud de weêrhaan
en rozig flikkert, hier en daar, een glasruit.
Op 't lage dak staat, kleppend met de vleugels,
de zegenbrengende ooievaar te droouien.
In 'tlindenlommer, op de ruwe bank,
zit de oude herder aandachtsvol te lezen.
De wind beweegt de bladen van zijn boek,
en speelt, heel zachtjes, met de zilvren lokken,
die 't edel hoofd — een denkershoofd — omkransen.
Hoog, in de stille perelgrijze lucht
drijft nog een wolkje, fijn als dons en teeder
van kleur, gelijk de volle bolle rozen,
die bij het bankje aan slanke struiken bloeien.
En langzaam legt de grijsaard nu zijn boek
ter zijde en blikt, met biddend oog, ten hemel.
Mogelik zijn deze geschreven na de kriezis toen zij zich noch heel zwak
gevoelde en alleen voor tijdverdrijf zoo maar wat schilderde. Zij geeft in
deze gedichten wat stof en vindt er genoegen in, die op artiestieke wijze te
rangschikken. Oppervlakkig gezien schijnen ook de volgende verzen tot deze
soort te behoren; maar bij beter indenken merken wij er in op meer lyriek,
de dichteres is meer aktief, ze leeft meer mee. Het is hier niet langer een
eenvoudig aanwijzen van wat te zien is, neen zijzelf is niet verf en penseel
aan 't uitwerken. Als een schilderij van een der jongeren is b.v. deze
Januarie -dag-impressie:
Nu staan de zwarte boomen als bouquetten
Van git op een camelia-rose lucht.
Op bouwland, bruin met waas van violetten,
Vlokt neer als sneeuw een blanke duivenvlucht.
De winterzon heeft al de kalme sloten,
Die weide en bouwland scheiden van elkaar,
Met rose bloemenverf zoo volgegoten,
Alsof het water bloed van rozen waar.
In 't rose water gaat de vleugels doopen
De blanke zwerm, die God aan de aarde zond
't Is mij te moede als spleet de hemel open,
't Is mij te moede alsof ik God verstond.

...

.
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Vandaar ook die eenvoudig - stille toneeltjes, die zo weldadig aandoen. Of
komt niet een warm gevoel in u, als ge hier in zachte klanken dit interieur
voor u ziet ?
Sproke van Minne.
Zij zit in den glans van haar lampje,
en prangt op haar molligen schoot
een .knaapje met zijzachte lokken,
de rozige voetekens bloot.

— „En wilt ge nog niet naar uw bedje,
mijn dartele, blozende guit?

en strekt ge verlangend naar vader,
als vleugels, uwe armpjes uit ?"
Wel glimlacht de vader eens even,
toch schrijft hij maar vlijtig voort.
Daar schatert de lach van den kleine
een zilverhel akkoord.
Daar speelt een zwevende schaduw
op 't half beschreven blad.
Twee fulpen handjes strijken
des vaders voorhoofd glad.

Twee vleiende lipjes kussen
de rimpels van 't peinzen weg.
— „De jongen wil nog niet gaan slapen;
vertel hem een sprookje, zeg!"
En zie! daar ontsluit hij zijn armen
voor beiden, zijn kind en zijn vrouw,
en fluistert een sproke van minne,
een sproke van minne en van trouw.
Zie nu, hoe licht getoetst en hoe statig en stemmend toch, dit gedicht is
niet zijn rijkdom van klank:
Dood.

En statig dalen, slank in blank gewaad,
Maagdengestalten in den maneschijn,
Van breede marmertreden, tot waar staat
Een blanke baar, — in 't kistje een kindekijn.
't Ligt wit en weerloos op het wit satijn,
Een sneeuwwit rozenkransje om 't lokkenblond.
De stille glimlach van wie zalig zijn
Trilt als een vlinder, om zijn vredemond.
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De blanke maagden naadren, één voor één,
En kussen 't kindje en geven 't elk een palm
En gaan dan heen, met klacht en zacht geween,
Achter een zwarten voorhang. — Nu is 't kalm

...

En zeven kaarsen branden in de zaal
En zeven lelieën bloeien om de baar.
En ver, in 't woud, weeklaagt een nachtegaal
En weent een vedel; ze antwoorden elkaar.
En hoe mooi is dit zoet-verleidlik lokken van de „Slaap ":
O gij, die draagt omkranst de zwarte lokken
Met nachtviolen en papaverbloemen,
O schoone slaap, hoe zal mijn lied u lokken?
Met welke namen zal mijn liefde u noemen?
In 't lommer van uw wimpers zijn uw oogen
Zacht als fluweel en diep als blauwe zeeën.
Uw blank gelaat, van nachtvlinders omvlogen,
Omstraalt een kalmte, sussend alle weeën.
O sluip nu nader op uw lelievoetjes,
En kus mijn oogen, die van tranen branden,
En wikkel me in uw blauwen mantel zoetjes,
En voer mij mee naar schoone droomenlanden!
In de nieuwe lieteratuur is het lyries element overheersend. De Artiest
neemt waar wat buiten hem is. Dat maakt op hem onder de omstandigheden
van het ogenblik- van- opname een zekere indruk, die onmiddelik ten gevolge
van de fijngevoeligheid en het eigen- aardige van zijn ziel be-influenseerd
wordt en zo het kenmerk van zijn innigst wezen krijgt. Die indruk is nu
echter meestal noch niet helder en begrensd genoeg om in woorden de impressie
te kunnen weergeven. Hij moet noch gezuiverd om alle licht te laten vallen
op de hoofdzaak. Dit essensieële van de impressie wordt nu gezegd in
Individuele Taal.
Voor wie nu niet meermalen een iedentiek proses heeft doorgemaakt, is
de Taal, die zo ontstaat onverstaanbaar. Want die is niet meer het kalm
aflopend proza, dat zich elk uur van de dag gemakkelik laat lezen en dat
ieder enigsins ontwikkeld mens kan begrijpen, maar het is de uiting van de
Artiest in subjektieve taal, zijn vizie-in-klanken. Zo bij Van Deyssel, Verwey,
.Kloos, Perk, maar vooral bij Van Deyssel.
Hoe ontzachlik mooi en vorstelik komt nu deze Kunst te staan tegenover
het werk van vroeger. Toèn was het onderwerp meestal maatstaf ter beoordeling en het kunstje was nu maar, om daarover iets te zeggen, met wat
humor of wat ge -moraliezeer. Werd het 'n ,gedicht', dan moest het bovendien rijmend en rytmies zijn en omkranst met bloemetjes. Maar die versie-
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ringen waren beelden, — oorspronkelik mooi, toen er 'n Mens was, die ze
het eerst gebruikte en er zijn zièl in uit-zong — maar die van geslacht op
geslacht overgeleverd, natuurlik door dat vabrt-dûrend gebruik beduimeld,
onfris en krachtloos geworden waren. Op dezelfde wijze, waarop men verklaarde: „Die soep is lekker," zei men ook: „De woeste golven werden
opgezweept." Dat „opzwepen" is een varm geworden zónder zièl!
Níß werd de weergeving criteriüm, want: „de dichter weet de impressies
van zijn verbeelding, de rimpelingen van zijn gevoel zoo vast te houden en
weer te geven door rythmus en klank, zijn middel van uiting, dat de lezer,
die ooren heeft om te hooren en verbeeldingskracht om te zien, diezelfde
impressies en diezelfde rimpelingen in zijn eigene ziel voelt opkomen." (Kloos.)
Om van deze kunst te kunnen genieten is in de eerste plaats nodig een
zeer ontwikkeld voorstellings- vermogen, zodat wij ons kunnen inleven in het
zieleproses van de schrijver. En daarvoor moeten wij ons los -maken van
ans zien, en van onze iedeeën, omdat wij in het algemeen geen artiesten zijn.
Wij zien te burgerlik, te konvensieoneel! Lukt ons dit, dan krijgen wij 'n
andere kijk op wat de schrijver behandelt; wij komen hoe langer zo meer
in hem. Maar daarbij blijven wij niet staan! Want langzamerhand worden
we zelfstandiger, gaan zèlf zien, met dit gevolg, dat ook onze blik -op-de- wereld
de invloed daarvan ondervindt en grote verandering ondergaat.
Omdat nu de moesters, die ons wekten, subjektievisten waren, die zich los
hadden gemaakt van de konvensie, spreekt et vanzelf, dat ook de veranderde
kijk op de wereld, die wij kregen en die ons beter leerde wuarnemen, denken en gevoelen, sterk zal afwijken van wat wij vroeger dachten en voelden —
van de gewone.
En ziet daar dan: wij, die ons al verlicht en wijsgerig meenden, tot de
overtuiging gekomen, dat wij bekrompen waren; daarna zelfstandiger en
ruimer van blik geworden en eindelik opstaande tegen de konvensie!
Dit is de pedagogiese. waarde van de werken der mannen, die ons gewekt
hebben. Wij weten nu wel, dat zij niet met deze bedoeling zijn gaan schrijven:
zij zijn niet diedakties, enkel lyrics; artiesten staan boven de bourgeoisie en
schrijven niet voor haar! Maar wij wilden alleen wijzen op de invloed
die — zij het dan ook ongewild — van hen moet uitgaan.
Over noch een ander verschil met de voortbrengselen der letterkunde van
vroeger willen we hier iets zeggen.
In bijna alles wat voor '80 geschreven werd, is 'n diedakties tintje niet
te miskennen. Daardoor kwamen toen dikwijls — als exempel — iedeale
personen nddst mensen met de grofste hartstochten. Eèn was er bijna altijd,
die altijd alle menselike deugden en de som van alle wijsheid in zich verenigde, en een ander daartegen, die belast scheen met alle slechte neigingen
en onbekwaam tot enig goed. De geschiedenis eindigde dan gewoonlik niet
de zegepraal van de eerste en ondergang van de laatste. Schrijvers van
mindere rang, zulke stof lezende en niet inziende, dat er in die pedagogiesbedoelde werken toch veel moois en wijsgerigs gelegen was, trokken ook aan
de arbeid en brachten de afgrijselikste gedrochten ter wereld. 'n Tiental
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moorden, bankbreuk, verkrachting waren — en zijn noch — de antecedenten
van het monster, dat geplaatst werd tegenover een toonbeeld van eerlikheid,
goede trouw en eindeloze grootmoedigheid.
Maar de nieuweren, die zèlf om zich waarnamen, Zij zagen, dat 'et Leven niet
zo kalm of zo laag of zo hoog was; Zij zagen het kleine, afmattend lijden
van de eenvoudigen, dat elke dag terugkeert, dat ontzenuwt, de energie verslapt en doffe onverschilligheid verwekt; Zij zagen de mens van zedelike
beginselen telkens en telkens weer overheersen door hartstochten, zij zagen
zijn toestand van onrust, van berouw over elke afdwaling; zij zagen hem
zich krachtig tegen zijn neigingen verzetten en.... hem opnieuw overgeleverd
aan wat hij verfoeide; zij zagen het machteloos rukken aan de ketenen door
het Noodlot aangelegd, de zware strijd van de wil tegen omstandigheden,
erfelikheid en suggestie. Zij zagen de berusting, de lijdelike overgave aan
het Noodlot en de mensch zich willoos geven aan de begeerten van het
ogenblik. Zij zagen de overstelpende apathie voor het leven en het intens mooie lijden van die krachteloze zielen.
Dit alles greep haar zè machtig aan, dat ze die Realieteit ging zeggen:
die zware, ernstige Realieteit was voor de artiest goddelik mooi!
Niet meer dus geiedealiezeerde personen, om daarmee te diedaktiezeren,
maar ht Leven, zoals het dageliks geleefd wordt, zoals het is! Dit gingen
nu zeggen kunstenaars met hun mooie Vizies in individuele Taal! Za kregen
we de nieuwe lyriek!
Door dit te doen braken de jongeren met de konvensie-van- schrijven en
vooral dit moest een diepe indruk maken op de mensen, die zo zoetjes aan
bij de oude literatuur waren ingedommeld. Hier waren geen ongenaakbare
exempels, die door hun hoogheid toch wel wat kouds hadden; hier geen
leven, dat ver boven hun hoofden zweefde; maar — nu eens mooi-zacht en
bewelmend -zoet, dan weer schril op- klinkend in hun bedaard- geworden -gedoe —
zagen zij hier han dagen, hün daden, hun lijden, hum strijd; hier werden zij
psychologies ontleed! Zij ook zagen die ontzettende Realieteit!

Tot die ultra-révolusieonèren in de kunst behoort Hélène Swarth niet.
Haar zachte klacht en haar eenvoudige taal trekken ons aanstonds aan. Die
taal is wel anders, mooier dan de vroegere, maar zij treedt niet heftig of
aanvallend op tegen de ouden, om de superioriteit van hààr kunst te demonstreren. Bij haar niet die zielkundige observasie van anderen, maar alleen
zelf-ontleding — omdat haar eigen lijden en vreugd haar zo sterk imponeerden — èn schilderijtjes naar de Natuur, omdat dit haar te genieten gaf.
Haar gedichten stemmen ons en voeren ons zachtkens heen naar de plaatsen,
waar zij verkeert. Zij zijn ons een zacht - doordringende, mooi -tragiese katharsis;
maar een katharsis, die op twee wijzen kan ontstaan. Vooreerst door het
meeleven van het zielelijden der dichteres, door het zich - verplaatsen in haar
toestand; maar ten tweede als de ontlading van ons eigen leed. Want we
hebben hier niet voor ons het verheven lijden uit de klassieken, dat slechts
ènkelen treft, maar het gewone, volle, reeële mensenlijden, diep gevoeld en

456

Van Hélène Swarth.

in mooie taal gezegd. Een katharsis dus, waarvan de spanning, die er aan
voorafgaat, vaker al in ons zelf was, dan dat zij door de gedichten uit haar
eerste perieode wordt opgewekt.
Haast altijd blijft Hélène Swarth zacht. Zelfs als heviger beroering in
haar komt, krijgt zij nooit dat helemaal-geen- weg- meer -weten, dat anderen
kenmerkt. Alles wordt bij haar getemperd — vandaar een bedarende, rei
invloed op ons — maar wij voelen, dat onder die slechts èven-niged
golvende oppervlakte de pijn steunt van een, die lang en eenzaam heeft geleden.
Toch — al trad zij niet zo offensief tegen het oude op als haar tijdgenoten — toch moest haar poezie een ongewone indruk maken. Want men
had et noch niet gezien, dat Liefde en Lijden, die elkaar vergezellen, zo
zielvol en zo voortdurend bezongen werden .... door een vrouw noch wel!
Bij Hooft en Breero vinden we minnedichten; nu en dan ook bij lateren.
Meestal zijn 't dan echter maar aanduidingen of een enkel zuchtje of een
toespeling. Het zijn niet die openlike uitingen, die bewijzen, hoè hevige
emoties en passies de ziel beroerden.
Hélène Swarth is de eerste, die — niet achtend de burgerlikheid der
massa, — deze mooie lyriek een blijvende plaats in onze lieteratuur heeft
verzekerd.

Van Nouhuys komt er daarom toe, haar de dichteres van de Liefde te
noemen. ') Wij meenen, dat wij haar juister karakteriezeren, wanneer wij
haar begroeten als de Weemoeds-dichteres, wier weemoed dieper en mooier
werd, toen het Liefde -Lijden kwam.
Dordrecht.

JACOB

EK

JZN.

') Studien en Gritieken, blz. 229.
') Noch versterkt worden we in dit oordeel, nu wij in De Gids van Julie 1892
pag. 71 lezen, wat Max Rooscs over twee bundels franse gedichten van Hélène
Swarth zegt, die zij op ongeveer zeventien -jarige leeftijd uitgaf, n.l. Fleurs de Rëvc
en Les Printaniéres:
„In beide vinden wij niet alleen eene dichteres, maar in den grond de dichteres,
die zij blijven moest, gevoelende een onwederstaanbaren aandrang tot de zoete
tonst van het lied, teer gestemd, mijmerend over haar let en over zooveel andere
dingen, die omgaan in haar hart en daarbuiten. Een onbestemd gevoel van
treurnis is reeds in die Fransche verzen te ontwaren, gaandeweg zal het vasteren
vorm krijgen."
Uit die vroege gedichten klinkt dus at de Weemoed.

WOORDVERKLARING.

BUITEN-BEENTJE.

De oude etymologieën, die men hiervan gegeven heeft, laten we rusten.
En tegen de betekenis - ontwikkeling, die ze geven, èn tegen de klank- veranderingen die ze aannemen, zijn meer of minder grote bezwaren aantebrengen.
Dr. Kluyver wees indertijd al op een uitdrukking, die op weg helpt. ')
„Jupiter (is) of verbloemt, of door overspel .... u ware vader: kiest wat
gij wilt, of dat Jupiter u versoime vader is, of dat gij buitens beens geraapt
Sijt, VALENLIJN, Ovid. 2, 192." 2 )
Vergelykt men daarmee de friese uitdrukking voor een 'oerwinling': „hij
(of sy) is oer 't bil wipt," 3 ) dan blijkt er gedoeld te worden bij 't woord
buitenbeentje, op de tegengestelde, op de andere wijs, dan waarop iemand
gewoonlik `gewonnen' wordt.
Die aanduiding verklaart dan ook, waarom 't woord gewoonlik alleen
gebruikt wordt van 'buiten echt geborenen', en niet van kinderen van paren
die buiten de wet samen leven.
Uit oudere 'kluchten', en „Heimelicheden van man ende vrouwe" laat
zich zeker wel meer aanwijzen tot adstruksie en illustrasie van deze plastiese
terminologie.
Wat in 't grote woordenboek is opgenomen spreekt er niet tegen. Het wijst
alleen er op dat de termen „binnens beens salven", „spelen ", en „daarmede
nauwverwante uitdrukkingen" betekenen, met eene vrouw lijfsgemeenschap
hebben," b. v.:
„Dat vrouken riep ... salft mi ... noch eens ... als binnens beens

Oft ick ontsinne, Antw. ILiedb. 297,
Om dat wi eens, al binnens beens
Speelden met venus brande .. .
Bleef onsen maechdom te pande.
Antw. Liedb. 257."

4)

') Tijdschrift van de Mij. van Ned. Letterk., IX, 245.
) Zie ook 't grote Nederl. Woordeb. II, kol. 1310. —
') Is daarmee adaequaat de term: die over 't beenken slaen = moechi? Sartorius,
Adag. III, 1, 30. Zie Woordeboek II, 1310.
`) DI. II, kol. 1309.
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Kluyver neemt daarbij voor'buitenbeentje' een enigsins andere betekenis -gang
aan: ,,,,Een "overspeler" is iemand die zich niet houdt "binnen de benen" van
zijn eigen vrouw." Maar uit de citaten die voorafgaan, volgt m. i. deze konkluzie
niet; op deze laatste woorden vindt men ook nergens énige toespeling.
Integendeel, van de „eigen vrouw" is in 't geheel geen sprake. Ook is
de verklaring wat te abstrakt, te weinig zinlik.
B. H.

FLATTEREN.

In het Eerste Tooneel van Bernagie's Kluchtspel „Het Studente-leven"
zegt Anna tot haar meid, die ze met eene boodschap uitstuurt: „Maar flatter
onderwegen niet, komt ras wêer, of jy meugt schroomen"; de meid antwoordt:
„Juffrouw, ik zal vliegen, en ben zo dadelyk wêer hier." In zijne Woordenlijst
van Drie Kluchtspelen der 17e eeuw verklaart Dr. Van Helten flatteren
met „slenteren ", en voegt er bij: „Het staat in plaats van fladderen, evenals
zitieren voor sidderen. Zie op dadelijk." Daar wordt verwezen — ter
opheldering van het zich voordoen van de scherpe in plaats van de zachte
tongletter — op analoge gevallen als datelijk, eintelijk, beooetelen, beeltenis,
enz. Dat alles maakt zijne verklaring hoogst aannemelijk, vooral als we in
het antwoord van de meid op het woord vliegen letten. Toch meen ik aan
het werkwoord flatteren eerie andere en wel de oude beteekenis hier te mogen
toekennen, hetgeen dan ook door mij gedaan is in de Woordenlijst van Het
Nederl. Kluchtspel in de 17e eeuw.
De Jager vermeldt in het Woordenboek der Frequentatieven boven aangehaalde plaats uit Het Studente-leven ook onder fladderen, zeggende: In
deze beteekenis vindt men ook fiatteren gebezigd," doch de m. i. juiste
beteekenis van dit werkwoord staat bij hem iets verder onder flateren, snappen,
waar we uit de Negenthien Refer. int Sot 25 lezen:
,

Comt 's werelts gecxkens hier, comt uyt alle contreyen,
Die u gaerne bemoeyt met flatt'ren en clappeyen.
Bernage laat, zoo komt het mij voor, de juffrouw tot haar dienstbode
zeggen: „babbel niet onderweg en kom gauw terug."
Flateren gebruikt Joan Pluimer als snappen in het „blyspel" Krispyn
Starrekyker (1709), waar in het Zevende Tooneel Gregorius roept:
Wat leg je daar te flateren met de jongen? is het hier van 't mal?
Jy moet weeten dat hier van avond een Heer logeeren zal
Daar my aan gelegen is, verstaa je dat, met al je snappen?
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In de kluchten der 17e eeuw herinner ik me niet het w.w. fiateren (fiatteren) in die beteekenis ergens te hebben aangetroffen, wel geflater, gepraat.
In de Klucht van Pieter Soet-vleys (1632) houdt deze 's avonds laat voor
het venster een praatje met zijn nicht Ariaentje Smeerte- borst. Hare moeder
hoort het en roept:
Wat doet daer Ariaen, soo langh dat venster op?
En was ick boven maer, je kreegt wat om de kop,
Dit is soo staegh te doen met alle dit geflater.

In de 16 8 eeuw komt het voor in tspel van Sinte Trudo. 1) Den hofmeester
van den bisschop verdriet het Trudo te moeten dienen. Een edelman
herinnert hem aan diens grafelijke afkomst, aan de rijke geschenken door
hem aan de kerk gegeven enz., doch de hofmeester antwoordt:
Het es een lantloopere, wat ghy veel flatteert,
Een ongheschaeft hout en een ydel vat! (vs. 1921-22.)
en vervolgens als de edelman met veel ophef gewaagt van Trudó s leergierigheid, zegt hij: „Hoort doch desen flat!" Blijkbaar beteekent dus flatteert
— welke vorm voor flattert staat om te rijmen niet „gheincorporeert" en
„gherenuncieert" — hier niet vleit, doch snapt, praat. Vóór de 16e eeuw
schijnt het niet voor te komen; althans het Mnl. Woordenboek vermeldt
alleen flatteren, vleien. — Op flat er maakt Franck ook gewag van een
mhd. fiatteren, „babbelen ". Plantin noch Kiliaen vermeldt het; wel vindt
men bij den laatste een w.w. pladeren, blaterare, importune loqui, garrire, en
bij Schiller en Lübben pláderen, snacken, snateren, fabulari, garrulare.
-

Utrecht.

P. H. VAN MOERKERKEN.

') Trou moet blycken, uitg. door Dr. G. Kalff.

POËZIE.
„Poëzie, mijnheer! dat is het goddelijke in den mensch!" — „O, poëzie, dat
is iets heerlijks, iets verrukkelijks! iets, dat mij overstelpt als bloemengeuren
of avondzonlicht...." — „Poëzie, waarde vriend! dat is gevoel, verbeelding,
heldenmoed!"
„Jawel!" zegt gij dan, en gij begeeft u naar huis niet de stellige weten
dat de menschen nog altijd met frazes spelen, en dat de brave-schap,
Multatuli voor niets heeft geleefd.
Maar wat is poëzie dan eigenlijk wèl:?
Een poëtische stemming, zou men kunnen zeggen, is een bijzondere toestand van den menschelijken geest, waarin men, zeer sterk en diep en zuiver,
voelt en ziet en hoort en uitdrukt datgene wat schoon is, welks uitdrukking
zich veelal kleedt in rhythmus en rijm. De kern der poëzie moet dus zijn,
zooals ik zeide, diep-puur gevoel en aanschouwing van het schoone, terwijl
haar uiterlijke verschijning meestal in rijmende rhythmen zich tooit.
De meesten (echter) der menschèn en ook de meesten der zich noemende
dichters hebben steeds geloofd en men gelooft het vaak nû nog, dat er in
rijm en rhythmus, op zich zelf genomen, iets dichterlijks schuilt. Men beschouwde rijns en rhythmus als een hoog -gracelijk voorrecht, het karakteristieke
kenmerk, genadiglijk verleend aan die uitverkorenen der menschen, die dichters
heeten, en wie het kranigst kon rijmen in zwierenden rhythmengang heette
de grootste dichter van-al. Het kwam er niet in de allereerste plaats op aan,
af men iets had te zeggen, wat gevoeld was en mooi, of men waarachtig
dichter inwendig was, neen, als men maar kon schrijven, 't kwam er minder
op aan wat, in golvend- bewogene, rollende zinnen, waarbij steeds de eene
eind-klank op d' andre sloeg, dan was men „dichter' bij Gods genade, zoo
dachten zij zelven, zoo dacht het publiek ook, en men verwarde de Kunst,
die alleenlijk bestaat in zuiver-diep voelen en zien en zeggen, met een ratelende
radheid van klinkende bedrijvigheid en uiterlijk vertoon.
Ontdoe dan maar eens zoo'n dichter, als ik thans op het oog heb, men
vindt ze bij honderden in onze hollandsche letterkunde, ontdoe hem, zeg ik,
van die uiterlijke versiering, van die rijmende rhythmenjas, zóódat het geschrevene naakt -weg voor u staat, zonder het minste decoratief, dan vindt gij daar
geen diep - aangrijpende zielsaandoening, geen visioenen van verbeelding,-onder
en zelfs geen waardeerbare hersenbeweging, maar alleen een opeenstapeling
van beteekenislooze woordenreeksen, die, dan in proza, u de keel uithangen,
en gij vraagt met verbazing: hoe durft men dit vóórzetten, zonder blozen,
als voedsel aan den geest van een beschaafd en ontwikkeld volwassen
individu?
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Neen, poëzie schrijven is niet: woorden naast elkaêr zetten, zóó, dat zij,
door een beetje op-en-neêrgaand bewegen der opeenvolgende lettergrepen, in
een soort rhythmus komen te staan, waar men dan alles in los mag laten,
wat ons in het hoofd, of ook maar in de vingers komt. Neen, wie niet
waarachtiglijk diep-inwendig geëmotioneerd is, wie niet iets diep voelt en den
sterken drang heeft dat gevoel te uiten, is niet werkelijk dichter, en late af
te spelen met klanken en rijmen, die 'tgehoor slechts streelen, want dichter
is slechts hij, die inderdaad gevoeld heeft datgene, wat hij schrijft. En
't rijmend rhythmeeren is niets dan een handigheid, die bijna ieder kan leeren,
ook zonder dat hij dichter is, en die, ook zónder gevoelden inhoud, voor een
oppervlakkig lezer, precies op waarachtige dichtkunst gelijkt. Men laat zich
dan wiegen op de aangename zwiering van het golvende woordgedans, terwijl
het telkens weerkeerende, vleiende rijm uwe ooren bekoort, een zwiering, die
u misschien voor een oogenblik een beetje opgewonden maakt, zooals ook wel
een orgel doet, maar waar uwe ziel bij koud blijft als steen. Neen, dichter
is slechts hij, voor wien de dichtkunst is geen woordgespeel, maar de tot
muziek zich verklankende aandoening zijner ziel.
Citaten van WILLEM KLOOS, Nieuwe Gids, Sept. '98.

OVER FOLKLORE.

„Folklore", hoeveel verschil er moge bestaan in de begripsbepaling en
hoeveel strijd over den naam, omvat alles, wat onder het volk leeft als
erfenis van vroegere denkbeelden en gebruiken. En de wetenschap van
Folklore of, wil men, Volkskunde is het „onderzoek naar de overblijfselen
van oude geloofsvoorstellingen en gebruiken en naar de overleveringen
daarvan in moderne tijden ". ')
De onderwerpen, die ertoe behooren, kunnen het best aldus worden
gerangschikt. Geloofsvoorstellingen omtrent hemellichamen; bergen, zeeën en
stroomen; dieren en planten; geesten en demonen; geneesmiddelen; toovenarij
en wichelarij; toekomstig leven. Gobruiken bij geboorte, huwelijk en dood;
zaai- en oogstfeesten; spelen, sprookjes, sagen, kluchten en fabels. Balladen
en liederen. Plaatselijke legenden en overleveringen. Spreuken, formules,
bakerrijmpjes, raadsels, spreekwoorden en bijnamen. 2) Alles te zamen nage
grootste waarheidsliefde, die echt van onecht scheiden wil,-speurdmt
beschouwd als eene stof, die naar zuiver wetenschappelijke methode moet
worden behandeld, onderzocht zonder eenige uitsluiting van land of volk,
zoodat zoogoed de natuur- als de beschaafde volken hunne schatting moeten
opbrengen, in het besef, dat uit deze overblijfselen van eenmaal krachtig
maar nu wegstervend geestelijk leven het vroegere kan worden opgebouwd.
Vandaar het groote belang van folklore o. a. voor de mythologie.
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Gelijk door den omvang van het onderwerp werd ook beperking geboden
door de in de laatste jaren onafzienbaar geworden literatuur en door de woede,
waarmede ondeizoekers zich op dit vroeger nauwelijks betreden terrein
geworpen hebben. Als fortuinzoekers in Amerika een tot hiertoe gesloten
Indianengebied binneurennen, zoo hebben over de gansche aarde talloozen
zich begeven tot de lang gesmade studie van al dit „Volksthümliche". Elke
vergelijking gaat mank. Want geene winzucht drijft folkloristen en geen
schreeuwend onrecht plegen zij. Hen beweegt liefde voor de oudheid en zij
doen het gestorvene herleven, vóórdat ook , de laatste herinnering eraan zal
zijn weggevaagd. Want dit behoeft wel geen betoog, dat de moderne
beschaving of wat daarvoor doorgaat, bezig is ook de laatste overblijfselen
van volksdenkbeelden en gebruiken reddeloos te vernietigen. Even onbarmhartig, als de natuurvolken — behalve de taaie negerrassen —, als vele
diersoorten worden uitgeroeid door de onverzadelijke cultuur; even wreed
als in vroeger eeuwen alle sporen van Germaansch heidendom werden-ardig,
uitgewischt door zendelingen -naar het ideaal van Bonifacius, 3 ) — even
verwoestend gaat de gladstrijkende geest van dit einde der 19de eeuw heen
over al het natuurlijke, frissche, oorspronkelijke van wat onder de volken
leeft. En een zwakke troost bij zoo droevig schouwspel van inéénstorting is
slechts de dankbare erkenning, dat thans zooveel mogelijk wordt opgeteekend
en voor het nageslacht bewaard, wat zeggen moet, als de gladiatoren tot
Cesar: „Wij, die sterven gaan, groeten u!" Ontwortelt de storm de woudreuzen, wij zullen althans hebben de teekening van hun stam en van hunne
bladerenkroon. Uit Dr. L. KNAPPERT, Tijdspiegel, Aug. '98.

') Aldus in The Handbook of Folklore by G. L. Gomme, 1890, pag. 5, de
eindelijke vaststelling van een veelbestreden begrip.
') Mythen over schepping, zondvloed, vuur, laatste oordeel behooren bij de
hiërographie, maar de grenzen zijn niet in volmaakte scherpte te trekken, gelijk
folklore ook raakt aan ethnologie en ethnographie.
') G. W. Grimm, D. M`., S. 65, 67, 84. Hausrath, Kleine Schrifle religionsgeschichtlichen Inhalts, 1883, S. 1-10. Mijne líolda- mythen, blz. 61 vlg.

PSYCHOLOGIE.

Dat de Duitsche natie evenmin als de Fransche in staat is Beethoven's
werk in laatste instantie in zich op te nemen, dit is door Téodor de Wyzewa
even helder als eenvoudig uiteengezet.
Een stuk psychologische historie van Beethoven's jeugd. De band tusschen
de levensgebeurtenissen van den componist Louis van Beethoven en de
vormen die zijn werken achtereenvolgens in zijn geest hebben aangenomen,
die band, die door alle biographen was verwaarloosd, is door de Wyzewa, zij
het ook slechts voor de eenvoudigste, zekerste levens-periode, gelegd.
Zie A. VAN BREULL, Nieuwe Gids, Sept. '98.

SCHRIFTEN ZUR LIMBURGISCHEN SPRACHE
UND LITTERATUR.

(Vervolg van blz. 421).

Im anschluss an diese beispiele möchte ich noch einige andere einzelheiten
erörtern.
Die § 101 wegen des auffallenden ei in kasteien gegebene erklärung ist
nicht haltbar; denn selbst ein kastigo vorausgesetzt, welches kastige hätte
ergeben können, so wäre dies kastege geblieben. Ein hinweis auf mhd.
apteie nutzt schwerlich etwas, und ich wüste nichts anderes, als entlehnung
aus einer mundart die im hiatus diphthongiert, in der also kasttje zu kasteije
wurde. Das wort wäre dann also wohl in der besonderen bedeutung mit
der ganzen geistigen bewegung zusammen gewandert, eine beobachtung, die
wertvoll für die geschichte der orden sein würde. — Auffallend ist mir
dass K. s. 147 in impp. wie nem, plech, drag gedehnten vocal (nem usw.
nach analogie von nemen) annehmen will. Er wird dadurch sogar zu einem
sch „sieh" genötigt, obwohl dies vb. sonst gar kein e hat.
Vaar kann
keinen anlass geben, denn betonter kurzer vocal vor einfachem, auslautendem
r wird immer gedehnt; auch e statt i (älter nim, sich) beweist nichts, denn
es könnte in der mundart sogar altes i zu e werden. Im Mnl. und auch
anderswo kommt ja auch e in solchen formen vor, ohne dass an dehnung
zu denken wäre. Welcher andere gedanke leitet Kern? Ich versteh auch
nicht, warum in verbalformen wie hefs „tollis" (s. 151) und hefs „habes"
(s. 159) als laut 7 angenommen wird. — In § 82 wird mer „man" (neben
der gewöhnlichen form mi) als zusammenziehung von men ± er (daar) gefasst.
Nun wird allerdings auch im Mnl. men er zu mer zusammengezogen, aber
wenn man z. b. 231 b liest als ene antyphane, die mer sinct na den selme,
so wird man schwer glauben können, dass das sprachgefühl hier ein men er
zugelassen habe. Dazu kommt dass in vielen neueren deutschen mundarten
men immer mer lautet, wo sicher nicht an eine zusammenziehung aus men er
zu denken ist. Ich habe dafür Anzeiger d. Zeitschrift für deutsch. Altert. 35,
102 eine erklärung gegeben auf grund von lautdifferenzierung, einem vorgang
der von der grauimatik noch lange nicht genug beachtet wird: die beiden
')

') ,ich an sich wäre möglich, aber dann durch eine von dem eh veranlasste dehnung.
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nasale differenzieren sich, indem für das n r eintritt. Differenzierung liegt
ohne zweifel auch vor in dem § 144 erwähnten, auch im Mn!. bekannten
sorfagteg für sorgagteg: die gutturale und labiale spirans sind nah verwante
laute. Ein entsprechender fall ist wohl schwäbisch werftag für werk(el)tag.
Man hat darin ein anderes wort als in werktag finden wollen, nämlich zu
werben, nl. werven gehörig. Aber wenn man sieht, wie rund um das gebiet
von werftag herum — man kann sich aus Fischers Atlas der Schwäb. Mdart
überzeugen -- werchtag (werch = werk) gebraucht wird, wird man an diese
lexicalische verschiedenheit nicht glauben. Schwierigkeit macht nur, dass
man im Schwäb. tag nicht mit spirautischem eh sondern mit verschlusslaut
spricht, aber die eigentliche form im compositum ist -tig (nicht tag) und
dies wird vielfach mit spirans gesprochen. Eine verwante differenzierung
steckt vielleicht in schwégel, zwégel die mir z.b. aus Aachen und Roermond für
schwefel bekannt sind: g für f wegen der vorangehenden labialis w. Zu
einer anderen erörterung aus dem gebiete des consonantismus gibt das verbum
riáen anlass. Kern führt es wieder auf writan zurück, obwohl sonst auch
in dieser mundart anlaut. wr durchaus erhalten bleibt. Da ein sogenannter
„lautlicher" grund für die ungewöhnliche behandlung des wr nicht abzusehen
ist, denkt man gewöhnlich an deutschen einfluss. Aber nun versuche man
sich vorzustellen, wieso es gekommen sein könne, dass man im Limb., Niederl.
und Niederd. grade für dieses vb. eine lehnform eingeführt habe, während
doch an der einheimischen form wisten gewiss nichts auszusetzen gewesen
wäre. Man muss sich ohne zweifel zu der schon länger von mir gezogenen
folgerung bequemen, dass zwei stämme wrat und rfit gleichbedeutend neben
einander bestanden. Diese thatsache hat an sich nicht das mindeste befremdliche, im gegenteil wird der, der den menschlichen sprachtrieb richtig würdigt,
es gradezu so erwarten, und in der that gibt es dafür reichliche beispiele.
Wenn z. b. für „nagen" die stämme nag, gnag und knag sich nebeneinander
finden, so halte ich den versuch für verfehlt, dieselben vermittelst ad hoc
constuierter „lautgesetze" auf eine gemeinsame grundform zu bringen (vgl. auch
in dieser Ztschr. 1, 137 f. und mein Etym. Wdb. s. XIV f.). Wie writ
und rit, so haben wir z. b. auch wring und ring nebeneinander anzunehmen;
s. unten. Von gewissen meinungen macht man sich aber nur schwer los,
und ich fürchte, ich werde mit meiner ansicht trotz ihrer einfachheit, und
wenn ich sie auch wiederholt ausspreche, nicht so leicht durchdringen.
Geboten scheint mir auch eine erörterung wegen der note s. 64, wo K.
meint dass ich „achter spellingen als mnl. leefde, vraechde veel meer zocht
dan noodig is." Meine ansicht war folgende. Wörter wie maken, cessen
haben im praet. maecte,• knete, d. h. das d der endung -de wird hinter den tonlosen
lauten k und es zum tonlosen verschlusslaut t. Wenn nun wörter wie leven
und vragen im praet. zwar v and g in f und eh verändern, aber das d
dahinter nicht zu t wird, so müssen zwar — nehme ich an — v und g wirklich zu
etwas anderem geworden sein, aber doch nicht zu scharfen f and eh, weil
sonst auch hier das -de zu -te hätte übergehen müssen. Ich füge dann
hinzu „vieleicht sind in diesen fällen die tönende spirans und die tönende

Schriften zur Limburgischen sprache und litteratur.

465

media d zu tonlosen lenes geworden," d. h. sie hatten lautverbindungen
ergeben die zwischen vd, gd und f t, cht inne stehn, indem sie zwar nicht
den stimmton haben wie die ersteren laute, aber auch nicht die starke explosion
wie die letztern. K. meint hingegen': „daar aan 't einde van een woord v in
't geheel niet, gh minder dan eh gebruikt werd, bezigde men aan 't einde
eener syllabe ook alleen f en meestal eh." Ich glaube dieser widerspruch
beruht zunächst auf einem verkennen des charakters der mittelalterlichen
schreibung, die sich zwar auch schon zuweilen grammatischen erwägungen
zugänglich zeigt, d. h. eine form mit einem bestimmten buchstaben schreibt,
weil eine nah zugehörige denselben hat, aber doch in ihrer grundlage durchaus
phonetisch ist. Man hat sicher nicht im auslaut einer silbe t und eh
geschrieben, weil man sie am ende eines wortes schrieb, sondern weil v und
g im auslaut der silbe lautlich anders klangen als im silbenanlaut. Ich wüste
nicht, was man gegen eine schreibung vd und gd hätte haben sollen, wenn
wirklich die laute gesprochen worden wären, die man sonst mit v und g bezeichnete.
Dass die grammatische schreibung g (und zb. d, in fällen wie dag, leed st.
dach, leet) leichter aufkam als v statt f (kein liju st. lijf) könnte darauf
weisen dass der unterschied zwischen g und eh nicht so empfindlich war
wie der zwischen v und f: wenn es nicht einfach auf dem ganz äusserlichen
grund beruht, dass die formen der schriftzeichen u oder v als nicht geeignet
für den auslaut angesehn wurden. Dann scheint mir K. aber auch die tatsachen
nicht mit der gehörigen umsieht ins auge gefasst zu haben. Das Mnl. und
ebenso das Nnl. verwandeln doch auch z ± d in sd, zb. peinsde. Was
sollte das Nnl. gegen eine schreibung peinzde haben, wenn wirklich so
gesprochen würde? Ferner hat das Mnl. bei vba. auf ng im praet. nct, zb.
gehengen: gehencte. Wären praet. die wirklich lev-de vräg-de gesprochen
wurden im charakter der mnl. sprache gewesen, so wäre nicht abzusehn,
warum zu hengen (mit der ursprünglichen aussprache von ng als n ± ver
g) nicht ein praet. heng -de gehört hätte (nnl. mengde beruht auf-schluat
mengen mit der vereinfachten aussprache von ng als blossen n). Also die
sache ist doch nicht so einfach, und ich glaube immer noch im recht zu
sein. Die leser dieser zeitschrift werden es doch wohl entscheiden können,
ob man bei naiver aussprache, die sich durch orthographie und grammatische
überlegung nicht beeinflussen lässt, wirklich rev-de, vrdg-de spricht, wie es
Kern doch vorauszusetzen scheint.
Um meine betrachtung der wertvollen gramm. arbeit nicht mit meinungsverschiedenheiten zu schliesen, will ich noch auf zwei puncte hinweisen,
denen ich voll zustimme. S. 10 wird behauptet, dass ss im inlaut und s im
auslaut, die aus früherem ach entstehen, sich lautlich von sonstigem 88 und
8 unterschieden und hinzugefügt, dass sie auch im Nnl. noch nicht zusammen
Denselben eindruck habe auch ich stets gehabt und infolgedessen-falen.
anstoss genommen an dem versuch der neuen orthographie, sich über diesen
thatsächlichen unterschied hinwegzusetzen. Allerdings kann ich es nicht mit
K. für möglich halten, dass man in folge des umstandes dass das bewustsein
für den (doch noch vorhandenen) unterschied verloren gegangen sei, formen
30
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;
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wie vleezen, vleezig habe „machen" können. Der sprachmachende geist fühlt
solchen unterschied sehr genau. Es hat sicher, wie ich in meinen Etym.
Wdb. annehme, in alter zeit ein flail neben flaisk bestanden. Dann ist
mir der standpunkt erfreulich, den K. in einer nicht unwesentlichen frage
einnimmt, nämlich über die angebliche verschiebung des k (§ 91). Leviticus
pflichtet einfach Behaghels hypothese bei, dass sich im Limb. auslautendes
k wie im Hd. zu ch verschoben habe, inlautendes hingegen nicht. Es hätte
also organisch gelautet, z. b. dach „dak": dake; sprach: spraken. In solchen
fällen konnte nun durch ausgleich wieder dak, sprak entstehn. Aber z. b.
bei ook, linib. ooch war die möglichkeit eines ausgleiches nicht vorhanden,
weshalb each blieb. K. weist diese hypothese als „zeer stout" zurück und
hat die möglichkeit, solche formen mit ch (wie ooch, zich) als lehnformen
aufzufassen entschieden warscheinlicher gemacht. Vollständig abgethan dürfte
damit die auch stark in's sächs. sprachgebiet hineinspielende angelegenheit
jedoch nicht sein. Vielleicht kommt doch ein autochthoner lautwandel, der
etwa k in minderbetonter silbe betrifft, in betracht.
Zum schlusse versucht K. die heimat des werkes innerhalb des limb.
gebietes genauer zu bestimmen. Ohne die sicherheit seines ergebnisses zu
überschätzen, aber in unbezweifelbar richtiger methode auf grund sprachlicher einzelheiten das gebiet immer mehr einschränkend kommt er auf die
gegend von Mastricht oder Tongern. Dabei ist m. erachtens auch auf die
einstimmung des oben erwähnten eliten mit mastrichtsch sleten (gegen sluten)
gewicht zu legen.
Wir wollen hier denn auch gleich eine fortsetzung dieser studien erwähnen.
In „Philologische Studien, festgabe für Eduard Sievers zum 1. Okt. 1896."
Halle, Niemeyer 1896 s. 221 ff. handelt K. über das pronomen bei Veldeke.
Wenn er dabei dem Gloss. Bern. einen dat dig zuschreibt, so beruht das
wohl auf einem versehn; aber sonst dürfte man seinen ergebnissen wohl
zuzustimmen haben. Ich möchte nur auf eine möglichkeit aufmerksam
machen, die Kern übersieht, dass nämlich Veldeke selbst, so weit es ihm
möglich und nicht zu unbequem war, mit seiner sprache rücksicht auf das
deutsche publicum genommen habe. Anz. der Zeitschr. f. deutsch. Altert.
9, 36 (vgl. dazu 17, 108) habe ich den gedanken geäussert, dass das fehlen
einzelner wörter, wie blide, in der Eneide darauf zurückzuführen sei und
ebenso die thatsache, dass reime von auslaut. t = d und t = t, zb. stat:
sat (von litten) oder bat (von bidden): dat, die im Mnl. durchaus geläufig
sind, vermieden zu sein scheinen. Behaghel will hier einen unwahrscheinlichen starken lautunterschied zwischen den beiden t feststellen, und K.
selbst, Serm. § 109 die vocaldehnung zu hilfe nehmen (bat gegen dat).
Sollte es wirklich bloss sache des zufalls sein, dass des dichters berühmter
roman in den Niederlanden sozusagen unbekannt blieb, dagegen ausserhalb
des eigenen sprachgebietes, in Deutschland, gradezu eine neue epoche der
dichtkunst einleitete?
Zum text der Sermoenen übergehend muss ich bedauern, das der heraus
versäumt hat, seine beobachtungen über die thätigkeit des übersetzers-gebr
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systematisch zu verarbeiten; er teilt sie nur in den noten von fall zu fall
mit und erschwert dadurch die nachprüfung seiner ansichten. Ich glaube
aber dass er manchmal ohne genügenden grund fehler in der übersetzung
annimmt. S. 220, 19 ff ist einen minnenden siechtagin, welches K. unter
berufung auf mhd. minnendiu nót „liefdesmaart" sehr richtig mit „eene ziekte
die bestaat in (overdreven) liefhebben, liefdeziekte" wiedergiebt, durch enen
minnentliken siekdag übersetzt. Dazu bemerkt er dass „de vertaling zijns
inziens aan het Mhd. niet beantwoordt." Der zweifel ist wohl schwerlich berechtigt. Ich bin überzeugt dass der übersetzer, wie aus dem ganzen zusammenhang hervorgeht, die stelle richtig verstanden hat: und dann müssen wir
auch seine übersetzung als richtig anerkennen. In seiner sprache war auch
siekdag „krankheitszustand" und minnentlic „mit der liebe verbunden" oder
„zur liebe gehörig." Dabei ist zu bedenken dass ungefähr jeder übersetzer,
ja jeder schriftsteller seine sprache zum teil selbst zu bilden hat. Wenn man
aber im einzelnen falle fest überzeugt sein zu dürfen glaubt, dass die worte
unmöglich den verlangten sinn enthalten können, so ist, meine ich, zu erwägen
ob nicht ein fehler der überlieferung, nicht des übersetzers, vorliegt. Womit
ich jedoch keineswegs behaupten will, dass unserem übersetzer gar keine
fehler untergelaufen seien. So wird z.b. gegen die scharfsinnige vermutung
dass drirehande levene 418, 22 als übersetzung von durchnehtigem („vollkommenem") lebenne auf der verlesung driueltigem statt durnehtigem beruhe kaum
anzukommen sein. Sehr scharfsinnig ist auch die annahme dass s. 211 die
übersetzung von daz ist niht anders wan ain verwili (diminutiv von „farbe")
daz huite ist unde morne niht welche lautet dit en dort nit dan ene corte
wile: biden eet ende morgen nit, zu stande gekommen sei, indem der über
verwilin fand und es als verwtlin („verweilen") auffasste. Aber unser-setzr
scharfsinn könnte uns hier doch irre führen, es wäre möglich dass absichtlich
eine freiere übersetzung gewählt wurde. Ganz gewiss jedoch möchte ich den
eeraamen 8lange des Moses statt erenen slange 495, 6 doch eher einem
abschreiber als dem bücherkundigen übersetzer zur last legen. Immerhin auf
ist auch dass er mhd. senunge „das sehnen" 221, 6 mit sinunge-falerEd
(„gesickt ?") und oenen 223, 2 mit segenen wiedergegeben haben soll (vgl.
auch 219, 23.) Uber die auffassung von mhd. tougen „verborgen" durch
den übersetzer kommt K. selbst nicht ins reine. Sicher ist es 291, 26 u.
387, 16 ganz verkehrt übersetzt; wenn aber 397, 8 doetvient ein touginen
eient widergibt, so kann man das m. e. nicht ohne weiteres sagen, die
übersetzung kann absichtlich gewählt sein; der dotvient, der mit einem anderen
wegen einer todeswürdigen that in feindschaft steht, ist auch der tougene eient,
denn damals konnte er seine rache schon nicht mehr öffentlich verfolgen.
Wenn s. 351, 27 steht due S. Johannes was geniert an stelle von inder
tougiri („verborgenheit") was u. K. meint „de vertaler schijnt togini in ver
te hebben gebracht met togen, getogen" (von tien » trekken"), so glaube-band
ich das sicher nicht, sondern eher dass in unserem text etwas fehlt (was... .
geviert.). 312, 32 u. 419, 27 ist die sache zweifelhaft, aber 227, 19; 229, 24
u. 421, 12 kann man über die bedeutung kaum in zweifel sein, und wir
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dürfen wohl annehmen dass dogentlike an diesen stellen unterschieden von
dogentlike „tugentlich" und mit mhd. tougenbche identisch ist. Ich kann
ferner unmöglich glauben dass der ausdruck als een dup 618, 25 und 619, 12
bloss durch ein oberdeutches diup „dieb" veranlasst sei, sondern meine, der
bearbeiter hat die stelle sehr gut verstanden und sich also bei als en dup —
falls es nicht etwa in der überlieferung verderbt ist — nichts anders als
furtive gedacht. Und dann muss es wohl auch eine zu dief gehörige form
sein. Was für eine, wüste ich freilich nicht zu sagen. Die annahme, dass
wir es mit dem alten femininum and. diupa mhd. (auch am Rhein) dupe
mit verschärftem consonanten zu thun haben, würde grosse schwierigkeiten
bereiten. Auch braucht die hs. öre „das ohr" nicht als femininum. Setzen
wir eine nl. vorlage voraus, so könnte es freilich fem. gewesen sein. Wird
man es ferner wahrscheinlich finden, dass s. 229, 11 und 13 das deutsche
haften als hasten verlesen und dementsprechend mit hasten übersetzt sei,
während lat. adhaerens daneben steht? Ich glaube eher dass dem übersetzer
ein vb. haften intransitiv und vielleicht auch transitiv zuzuschreiben ist.
Zur kennzeichnung des bearbeiters — oder der bearbeiter? K. will die
möglichkeit offen lassen, dass wir es mit mehreren zu thun haben — der „in
zijne woordenkeus fijn taalgevoel en goeden smaak verraadt" möchte ich einige
wenige beispiele anführen, die zeigen sollen, wie ihn seine sprachgewantheit
unabhängig vom wortschatze seiner quelle macht. So übersetzt er 207, 1
biderbe mit vromege, 215, 17 andaht mit gedenekeniese und 209, 2 mit begeringen, 211, 4 u. 5 irwelt mit vercoren, 216, 9 gebern mit dragen, 208, 20
bewegunge enphat mit berurt wert, u. in der folg. zeile Wirt geraizet unde
bewegit mit wert berurt, 235, 4 upperlich gedenkin mit oppersce pinsingen,
240, 25 dar nah ziehent si sich mit dar na stellense hen. Das eine wort
raizen findet sich wiedergegeben mit stoken (zb. 204, 29), creiten (s. Glossar;
vgl. tennen en creiten 576, 25,) mit raden (s. darüber, sowie über reten und
storen weiter unten), vielleicht auch noch anders. An einer vorher genannten
stelle war dasselbe deutsche zw. in der übersetzung gespart. S. 209, 4 und
16 ist für schaden mit schaden und deren abgewechselt.
An einigen stellen hat K. den text unnötig geändert oder beanstandet.
So 202, 3. Ganz genau dieselbe construction, die auch sonst vorkommt,
haben wir in unserem text z. b. 286, 7 f. und ebenso wieder 286, 10. — 261, 21
ist m. a. nach das ursprünglich gemeinte gelic gude denc aufzufassen als
„gleichsam gute dinge, anscheinend gute dinge" im gegensatz zu gude denc
zeile 19 (gelic als adv. construiert), was dann einer in das strenger construierte
gelic guden dengen veränderte. — Dass an 367, 15 f. dar ane sulwi oec
leren ende willeglike arm sin „daran sollen wir auch lernen u. (sollen) willig
arm sein" etwas zu ändern sei kann ich nicht zugeben, wenn die construction
auch nicht buchstäblich mit dem Deutschen stimmt. Überflüssig ist die umstellung von here und knegt 407, 17 sowie die änderung beden statt bede
(imperativ); ein derartiger constructionswechel ist ganz gewöhnlich; vgl. auch
Behaghel Eneide S. XCI.
Hingegen würde ich die lesung gemaet 284, 20 nicht verteidigen. — Auch
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an die richtigkeit von tweinge geséllen für „zwietracht stillen" kann ich
nicht recht glauben. Wenn der übersetzer nicht nach der Vorlage gestilt
geschrieben haben sollte, könnte man an gelest, (= getsést, geeist) denken. —
187, 8 u. 11 dürfte dem ungcruowet des Deutschen ursprünglich vielleicht
ongeruwe (mnl. ongheroe), nicht ongetruwe entsprochen haben. — 198, 4
vielleicht ên dat sin. — 207, 22; 208, 28; 272, 2 hat die hs. reet als übersetzung von raizzit und Kern leitet es von raden ab. Da aber sonst raizen
mit viel stärkeren ausdrücken wiedergegeben wird (s. oben), so kann man
einen zweifel an dieser etwas matten übersetzung nicht ganz unterdrücken,
obwohl an der einen stelle, 207, 22 unmittelbar rast folgt. Ein dens raizen
entsprechendes *rêten ist jedoch nicht belegt; Teuth. hat reytsen (Kil. ritsen;
s. mein Etym. Wdb. opritsen). Eine andere übersetzung desselben vbs. ist
stoert 208, 24. Es is nicht undenkbar dass das vb. stören diese bedeut.
gehabt haben könne, aber die änderung in stoect liegt sehr nah; vgl. z.b. 204,
25; 29; 207, 15. — 200, 2 ist doch vielleicht moyelike statt mogelike zu
verbessern; es könnte sogar allenfalls mogelike st. moyelike geschrieben
gewesen sein. — 209, 21 wohl wantse statt watse. — Nicht befriedigend ist die
conjectur geroken für geroten 276, 10. Passen würde ein nach analogie gebildetes
st. particip. von einem mhd. 'bizen entsprech. vb. tüten, in der bedeut. gleich
dein auch etymologisch verwanten hd. lauschen. Aber es fehlen belege des
vbs. für unser sprachgebiet. — 339, 22 wohl waudelike. — 464, 5 doch wohl
huet u zu schreiben (u fehlt). — 409, 34 lies stepken statt scepken = nl.
stip; vgl. die vergleiche 414,35 f. und 521, 10. — Unverständlich ist 394, 24 f.
An dir sal sin mulieres; es mus wohl etwas fehlen. — 471, 30 letten. Das
natürliche ist doch durchaus „leitet ihn ", und sollte die form sich nicht recht
lassen, so würde ich doch noch eher eine kleine änderung vornehmen-fertign
als let von laten voraussetzen. — 504, 33 daer ginct an die noet kann
nur die an zweiter stelle angenommene bedeutung haben „toen werd het
gevaarlijk." — In dem verderbten wort 512, 25 steckt eher die im Berner
und Haart. Glossar als iene und ene „numquid, nonne" überlieferte frage partikel. — 518, 4 van alten groten wee „von allzu grossem weh" ist in der
der note vollkommen richtig erklärt: alte ist an die folgende adjectivform
assimiliert. Derartige unorganische flexionen sind aber gar nicht so ungewöhnlich. So flectieren manche hss. regelmässig das als verstärkendes adv.
stehnde harde, z. b. met harden (statt harde) groten wee, met ere harder
(st. harde) groter macht; im mhd. erhält das vor dem comparativ stehende
dente selbst die comparativendung: dester baz; im Deutschen hört man gar
nicht selten ein rechter (statt recht, mhd. rehte) guter mann, eine ganze (st.
ganz) gute Frau (vgl. dazu deutsches Wtb. 4 1 , 1299 sub c). Es könnte
noch manches andere genannt werden, aber ich will mich auf einen weiteren
fall aus unserem text beschränken: 273, 28 met haren reinen blude te stortene,
wo die anm. sagt „In de constructie heeft attractie plaats: haren reinen blude
is datief, afhankelijk van met, terwijl er logisch moest staan de accusatief
hare reine blut, afhangende van storten."
Unseren dank verdient auch die hinzugefügte woordenlijst, die eine wertvolle
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ergänzung zu den mn1. wörterbüchern bildet und zugleich als eine art
register zu der grammatik und den noten gedacht ist. Dass man trotz ihrer
reichhaltigkeit noch gern manches mehr in ihr finden möchte ist schon in
dieser zeitschrift 6, 316 bemerkt worden. Ich nenne als beispiele noch
kunden (im text 549, 9 und 590, 15) „würzen" (s. Verdam s. v. conden),
orient (576, 4), rochien '(492, 23) praet. von rocken oder rucken, verdelwen
(Inl. s. 59), wacker, (578, 10), storen (208, 24; aber wohl fehlerhaft, s. oben),
puren, (568, 9), das jedoch nicht richtig aufgefasst ist. Ich nehme es (nach
Inleid. § 16 b) für purren, nebenform von porren, „voortkomende uien gevulne." Ich habe dann noch folgende bemerkungen hinzuzufügen.
Bildere ist keine falsche übersetzung von rnhd. bilder. Weder das erstere
noch das letztere kann, „beeld" bedeuten, sondern beide sind nomen agentis
„der ein bild giebt." — Ontefen wird auch von K. für verderbt angesehen.
Die schreibung ont- spricht dafür, dass das darin steckende verbum nicht mit
vocal, sondern mit t anlautete. Man darf darum vielleicht an ein ontesen,
als gegensatz zu mnl. ghetesen denken. — Das monstrum propernabelde löst
sich sehr einfach in proper nabelde auf „das wahre ebenbild:' Das wort
nabilde findet sich in der bedeutung exemplar, exemplum auch im Gloss.
Bern. - S. 259, 16 steht rengnert zur übersetzung von ringit, „ringt, strebt,"
554, 2 wult („wühlt") ende regnert. Aus diesen beiden stellen ergibt sich
unzweifelhaft dass wir ein ganz anderes zw. als regnéren „regieren" anzunehmen haben. Vermutlich ist es, da eine form réngneren nicht wahrscheinlich
ist, bloss aus réngeren misverstanden, einer bildung aus der wz. von hd.
ringen, welches, wie ich hier noch einmal der allgemeinen annahme entgegen
wiederholen wil, durchaus nicht mit nl. wringen etymologisch identisch ist
(sieh mein Etym. Wdb. unter rank); vgl. die vba. erreren, ergeren (auch erweckeren, anxteren?) in unserem texte. Vielleicht ist dasselbe zw. auch noch
an anderen stellen anzunehmen; vgl. ausser den im Gl. angegebenen noch
577, 26 und öfter in den folgenden zeilen. — Selme „psalm." Der umlaut
stammt doch wohl aus dem plur. psalmi. — Utfusech adj. „buitenshuis." Ich
kann nicht einsehen, wie so as. file „bereit" ein solches limb. wort lautlich
oder begrifflich zu erklären vermöchte, während uthusech zu gut passt, um
nicht an ein versehn denken zu lassen. — Ute vannen. Ohne zweifel richtig
ist als bedeut. angenommen „in zijn boedel zetten, ausstatten." Aber es ist
mir wieder unklar, wie das zu fandön „besuchen" gehören könne. Wenn
das wort richtig überliefert ist, würde ich noch eher an ein zu mhd. vant
„ertrag von grund und boden" gehöriges zw. mit der bedeut. „ausstatten"
denken, mit der voraussetzung dass die ausstattung des sohnes durch anweisung eines bestimmten teiles des ertrags von grund und boden geschah. —
In utseteg ist e — é, umlaut von á: ableitung von utséte = and. uz8äzzeo
„der aussätzige." Den guten alten Kilian muss ich in schutz nehmen, wenn
Kern sich über seine etymologie aufhält, der aussätzige ist wirklich expositus
et extra urbis pomeria ablegatus, quod lepra laborantibuss locus a reliquis
hominibus separatus pub lice assignetur; das subst. der aussatz ist erst eine
jüngere folgerung aus aussätzig „mit lepra behaftet" — Bei verdroeten beruft
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sich Kern im Glossar auf die sippe von verdrieten; aber die bedeutung muss
grade die entgegengesetze sein, als wie er annimmt: „wollen wir uns durch
bitten dazu drängen lassen." Sie wäre vielleicht für verdroeten nicht unmöglich mit rüchsicht auf mnd. droten „drohen," mnl. dr'ótich „pretentieus.°" — Die
deutung von cinsinge als „opoffering" ist reine willkür. Das wort ist sicher
verderbt, vielleicht einsingen zu lesen, wenn nicht gar pinsingen. — Sehr
richtig ist dagegen die erklärung von werpen als „de schering opzetten;" sie
hätte mit aller bestimmtheit ausgesprochen werden dürfen, vgl. noch waerp
Sp. hist. 3s, 41, 16 und die anm. zu dieser stelle.
Aus den vorstehenden ausführungen wird man entnehmen dass meiner
ansieht nach der herausgeber im ganzen der überlieferung gegenüber zu
zurückhaltend gewesen sei. Dagegen hat ihn Dr. B. H. zu wenig zurück
gefunden, hat ihn gradezu getadelt, dass er sich erlaubt habe an-haltend
der orthographie der hs. zu ändern, dass er in bezug auf (las zusammenschreiben von componierten wörtern sich unabhängig von ihr gemacht, dass
er die interpunnction geregelt, dass er die ziffern in worten gedruckt habe:
„dit is nergens ook voor noodig. Anders dan om 'en onzuivere indruck
van middeleuwse schrijverij te geven." Ich will hier nicht darüber reden,
ob B. H. gegen K. in bezug auf die eine oder andere textstelle recht hat;
aber wie man sieht stehn sich zwei grundsätzliche ansichten gegenüber,
und es dürfte doch von wert sein, nach der verteidigung der einen auch die
andere an dieser stelle zum wort kommen zu lassen.
Auf der einen seite steht eine methode, die nach eigenen grundsätzen die
orthographie der alten sprache regelt, zum teil auch schafft, die, über die
handschriften hinaus, die sprachformen und die gedanken des autors zu
eruieren sucht und auf grund davon dem heutigen publicum die alten texte
darstellt, zur controlle aber die abweichungen der hss. von einiger bedeutung
als lesarten mitteilt; auf der anderen seite die methode, die hss., oder eine
der hss. diplomatisch abzudrucken und etwaige besserungsvorschläge in den
noten mitzuteilen. Zwischen diesen beiden äussersten puntten gibt es mannichfache abstufungen. Es muss nun zugegeben werden dass an der ersteren
methode die optimistische voraussetzung einen anteil hat, es würde auch ein
grösseres nicht fachmännisches publicum die präparierten texte geniessen
wollen, eine voraussetzung, die heute wohl endgiltig aufgegeben sein dürfte.
Man kam ferner zu der erkenntnis dass es auch bewährten forschere, die
nach dieser methode arbeiteten, vorkam, dass sie berechtigte und bedeutungsvolle schreibungen und andre gute lesarten in folge von misverständnissen
oder mangelhaften sprachwissenschaftlichen kenntnissen in clie noten ver
ja auch wohl formen und schreibungen, die besonders für den-wiesn,
Sprachforscher von wichtigkeit gewesen wären, den mitforschern gänzlich
vorenthielten. Dazu kam eine vertiefung der philologischen aufgaben, ein
auswachsen der philologie zur allgemeinen kulturwissenschaft, die jede
äusserung des geisteslebens, nicht nur gewissermassen die spitzen der kulturzustände, in den 'kreis ihrer betrachtung zog, eine richtung, die sich ein
gewissen daraus macht, auch das kleinste vielleicht voreilig als bedeutungslos
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bei seite geschoben zu haben. Ich bin nun der letzte, der der methode
sich über anscheinend geringfügiges hinwegzusetzen, das wort reden möchte,
ich bin im gegenteil von der hohen bedeutung einer allgemeinen kulturwissenschaft so sehr durchdrungen, dass ich bereitwillig zugebe, auch etwas,
was wir für geringfügig halten, könne unter umständen im zusammenhang
der dinge einmal eine hohe bedeutung erlangen. Trotzdem muss ich dem
früher in dieser Zs. vertretenen standpunct, der das kind mit dem bade
ausschüttet, mit entschiedenheit entgegen treten.') Mit ganzer folgerichtigkeit
wird sich keine methode durchführen lassen. Mit gleichem rechte, wie von
den ziffern könnte man von den ganzen schriftzügen, von jedem schnörkel
sagen, dass er zum eigentlichen habitus des alten textes gehöre, und dann
kämen wir zur notwendigkeit mechanischer facsimiles statt wissenschaftlicher
ausgaben. Aber selbst da könnte einer noch bemäkeln, dass nicht auch die
färbung und der glanz des alten pergaments, die alte tinte naturalistisch
widergegeben seien. Es dürfte gar nicht schwer fallen, beim publicum die
überzeugung zu erwecken 2 ) dass auch diese dinge für den seelischen eindruck t
den ein altes schriftwerk hervorgerufen, nicht bedeutungslos gewesen seien.
Ein text, wie er in dieser Zs. empfohlen wird, hat nur einen sinn für die
handvoll leute, die sich ebenso, intim, wie der herausgeber, mit demselben
zu beschäftigen gedenken. So steht aber denn die cache doch nicht, dass
wir uns unser publicum in solcher beschränktheit vorzustellen hätten.. 8
Wenn auch nicht mehr in dem sinne,. wie Lachmann, so haben wir doch
immer ein publicum vor augen, und für dieses haben wir allerdings die
pflicht keine „rätselchen aufzugeben," die schwierigkeiten nicht nur zu zeigen,
sondern auch aus dem weg zu räumen, dem interesse und dem genuss eine
möglichst glatte bahn zu bereiten. Es unterliegt gar keinem zweifel, dass die
schrullenhafte und umständliche orthographie, besonders der späteren texte,
der heillose mischmach der sprachformen, wie er durch die abschriften in die
texte hineingekommen ist, uns das publicum abschreckt. Eine sprache, die
ein wort rät einmal rad, dann rat, ferner raet und rat, rath, raht, rhat
und noch anders schreibt, die horen, hoeren, hooren, horenn u.s.w, neben
aufweist, in der einem ungeheuer wie sev ezzenn, vundt, who f entgegen-einadr
grinsen, hält man für barbarisch, besonders, so lange man noch gewohnt
ist — und hoffentlich wird man es noch recht lange bleiben — eine fremde
litteratur mit den augen des an der lat. u. griech. litteratur gebildeten
mannes zu betrachten.') Wenn wir auch zugeben dass alles von bedeutung
sein, oder werden kann, so vergesse man aber nicht, dass denn doch
ein unterschied in der wichtigkeit bleibt, dass nicht jede geringfügige
)

') [Om in deze beeldspraak te blijven: Zo 't kind niet het M.E. blijft, maar
een verfommeld, naar XIXe wijsheid verfomfaaid kind wordt, och ja, dan dat kind
ook maar 'ausgeschüttet'. Zie over dit ons verschil, hier voor blz. 389, noot, 3e al.
') Hierover gaat de kwestie niet.
') Optimist is Prof. Franck hier wel enigsins.
`) Le voilal Daar is ons verschil: lat. en gr. genormaliseerde tekstuitgaven
als voorbeeld voor de germanisten: is dat niet wat kras? B. H.]
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kleinigkeit dieselbe beachtung beanspruchen kann, wie die grossen zwecke
einer wissenschaft. Wir vertreter der litteraturwissenschaft beanspruchen auch
dass wir unsere wissenschaft für uns haben, dass wir das recht behalten,
vor allem unsere eigenen nächsten ziele zu verfolgen; wir danken dafür, bloss
für die handlanger irgend eines zweiges der kulturwissenschaft zu gelten.
Wir haben zunächst den zweck, den geistigen eindruck zu vergegenwärtigen,
den die litteratur dem jeweiligen publicum zu machen im stande war. 1 ) Wir
betrachten darum z. b. die orthographie als etwas ganz nebensächliches. Wir
sehn es für litteraturgeschichte u. grammatik als eine sache von wichtigkeit an,
zu wissen, welchen klang die damalige sprache hatte, aber wie dieser klang
orthographisch dargestellt wurde, das müssen wir zwar auch wissen, aber wir
halten uns an diese art nicht gebunden. Selbst wenn ich einräume, dass
der mnl. autor selbst — vom abschreiber zu geschweigen — jeman, oder
yeman, oder yeve geschrieben habe, während er den laut als ie oder i:sprach, 2
so fühle ich mich durch die äusserliche rücksicht die ihn leitete — er wollte
das wort nicht mit dem gestaltlosen zeichen i beginnen lassen — nicht für
gebunden, zumal ich fürchte, mein leser könne versucht sein jeman, Jeve mit
j- consonant zu lesen. Als litteraturhistoriker und grammatiker halte ich mich
für vollkommen berechtigt statt dessen ieman, leve auch bloss aus dem
grunde zu schreiben und die antiquarische notiz notenweise abzumachen, weil
mir das so besser gefällt. Ist es denn etwa ein wünschenswerter zustand
dass die mnl. philologie, grade weil sie sich häufig der aufgabe überhebt, die
ziffern in worte umzusetzen, 1) sich noch keineswegs klar darüber ist, dass
nicht veertien, veertich, sondern viertien, viertich die mnl. formen sind? Ist
es nicht characteristisch °) dass im jahre 1879 einer der allerersten mnl. philologen gewissermassen als neue entdeckung mitteilen konnte, dass reime wie
Marien, benedien (d. h. -ijen) nicht identisch sind mit solchen wie sien, plien,
etwas was im Mhd., wo kritische texte die regel sind, und man iie von ie auch
äusserlich gegen den alten gebrauch, unterscheidet, jeder anfänger weiss?
Dass ferner noch heute die unsicherheit recht gross ist, wo im Mnl. ein
langes o und wo der laut oe hingehört? Wenn selbst van Heltens Spraakkunst, wenn auch nicht über die laute, so doch über ihre reimbindung bei
den dichtern eine so wenig zutreffende ansieht haben kann? Von diesem
standpuncte aus würde man z. b. vielleicht niemals darauf gekommen sein
dass Reinaert 2935 f. statt dede Reinaert zijn seoen snoeren/ die Isingrijne
waren te voren vielmehr zu lesen ist dede Reinaert sijn scoen smaren,! die
Iaingrijns te voren waren, wodurch eine unzweifelhaft ächte 5 lesart des grösten
)

)

') [Mits deze 'Eindruck' zuiver is, en niet verklassiekt, of vernegentiendeeeuwst (s. v. v.). Ons eigelik verschil ontgaat hier m'n vriend Franck.
') Presies, maar om dit uit te maken, moeten we alvast onze teksten niet gaan
normaliezeren.
') Waar ik sterk tegen protesteren zou. Hoe kunnen we dan een statistiek
maken, zo nodig? Net zo is 't met d' = der of daer, enz.
`) Neen! want wat in 't mnd. zo aangenomen is, mag eerst na rijp onderzoek
in mndl. betoogd. ) — ? B. H.]
6
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mnl. dichters wiedergewonnen ist. Auch an der thatsache die ich im eingang dieses
artikels hervorheben muste, dass man zum grossen nachteil für die litteraturforschung die mnl. sprache noch so wenig perspectivisch anzusehen vermag, trägt
hauptsächlich der umstand schuld, dass kein strenge forderung gesäuberter
texte notwendig auf diese untersuchungen hingeführt hat. Ähnliche beobachtungen kann man bei den ausgaben älterer nhd. und besonders nd. texte
anstellen, wo man aus zweckmässigkeitsgründen sich gleichfalls für die methode
eines möglichst engen anschlusses an die hss. oder alten drucke enscheidet.
Die folge davon ist dass kaum einer der herausgeber irgendwie sichere kennt
über die quantitat der sprache zu haben scheint, oder darüber, wohin-nise
ein o oder ö, ein u oder ü gehört, so dass sie sich auch nicht einmal rechenschaft darüber zu geben vermögen, ob ihr actor rein reimt oder nicht. Sollen
wir im kleinmut sogar auf das recht verzichten, den sinn der früheren autoren
wiederherzustellen und uns bei jedem zu fall der überlieferung beruhigen? Ich
möchte hier doch an des eben verstorbenen M. Bernays schrift „über Kritik
u. Geschichte des Götheschen Textes" erinnern, die uns gezeigt hat, wieviel
sogar in diesem fall, in unserer zeit, zum teil unter Göthes eigenen augen,
unter der hand unserer setzer, die doch gezwungen sind, buchstaben für
buchstaben wiederzugeben und von correctoren beaufsichtigt werden, der text
gelitten hat, dass selbst hier ächt philologische arbeit notwendig ist, um das
ursprüngliche wiederherzustellen. Auf diesem wege sind denn wirklich stücke
ächt Götheschen geistes uns wiedergewonnen worden. Wer will läugnen dass
dies ein gewinn für die menschheit sei? Wer sich aber jemals die mühe
genommen hat, die grosse mehrzahl der mittelalterlichen schreiber in ihrer
eigenart zu beobachten, der weiss auch, wie viel hier die philologische kritik
zurück zu erobern hat. Sie schreiben die texte in die sprache ihrer zeit und
ihrer gegend um, sie thun das unbekümmert um den rhythmus, ja um den
sinn ihrer texte, sie machen sich gradezu ein vergnügen daraus, 1 ) die eigenart
ihrer texte zu verwischen. Wo einmal eine etwas ungewöhnliche construction anhebt, oder wo die construction von einer verszeile in' die andere
überläuft, da kann man bei vielen fast sicher sein dass sie sie zerstören und
einen unsinn aufs pergament setzen, den sie zwar selbst gemerkt haben
müssen, den sie aber trotzdem ruhig stehn lassen. Dann beobachte man
auch sich selbst, um sich zu überzeugen, wie zahlreichen und auch schweren
versehen auch ein gewissenhafter schreiber ausgesetzt ist. Und das alles
sollen wir ruhig 2 ) hinnehmen, weil es in der that schwierig ist, die kritische
methode durchzuführen, in der that kaum zu vermeiden dass einmal eine gute
lesart in die noten gerät? Soll man denn gegen jedes versehn eines wissen
ausgerüsteten mannes, der sich die peinlichste mühe gibt, einen-schaftli
') [Bewijzen? Omdat het afwijkt van wat wij gewoon zijn? En we moeten
Om de oorspronkelike daarnaar te 'maken', is 'en heel
mooi werk; maar brengt ons van de rechte weg. Onze nakomelingen zullen dan
veel „zurück zu erobern haben."
') ? Wat meer twijfel aan onze eigen- wijsheid dunkt me wel geoorloofd l B. H.]
die teksten juist hebben.
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text bestmöglich zu gestalten, so streng sein und gegen jede dummheit eines
erbärmlichen geschlechts von bogenschreibern so milde? Hat die methode
fehler, so suche man sie zu verbessern, aber man werfe sie nicht einfach weg.
Ich unterschreibe die worte, die kürzlich Rödiger in Herrigs Archiv Bd. 97,
s. 394 f. ausgesprochen hat, „dass der philolog sich bei allen textkritischen
untersuchungen einigermassen im kreise bewegt, ist eine thatsache, die wir
nicht erst durch Henrici zu lernen brauchen, eine schwäche, die wir mit allen
teilen, die auf irgend einem gebiet über die feststellung des vorhandenen
hinaus zu einer erklärug schreiten. Dass wir dabei fehlgehen können, darf
uns, wenn es überhaupt einen fortschritt in der wissenschaft geben soll, nicht
dazu bewegen, uns mit der gläubigen, nach einer erklärung und begründung
nicht fragenden hinnahme der thatsachen zu begnügen, um so weniger, wenn
uns so reiche mittel der controlle zu gebote stehn, wie bei Hartmanns sprache
und metrik. Was Henrici verlangt, ist schon nicht mehr vorsichtig, sondern
furchtsam, hält uns bei den anfängen der editionsthätigkeit zurück: wir
sollen bei der recensio halt machen und auf die emendatio zum grösten teil
verzichten." Wohin das führt, dass beweist uns B. H. selbst, wenn er es
schliesslich als bemerkenswert hervorhebt, dass sowohl in den Sermoenen
einmal, wie im Bern. Gl. zweimal smemmet für swemmet geschrieben steht.')
Das scheint mir denn doch zu zeigen, dass diese methode in ihrer letzten
consequenz die philologie dazu führen würde, sich auf gnade und ungnade
an jeden zufall, an jeden schreibfehler zu übergeben, dass sie schliesslich
da sitzen würde die bände im schoss mit dem resignierten geständnis „möglich
ist bei den menschen alles." Hüten wir uns in der philologie vor allzugrosser modernität, vor der verblendug, die über ihrer virtuosität des sehens
den massstab für die relative wichtigkeit der dinge verliert. _)
(Forsetzung folgt.)
J. FRANCK.
') [Ja, merkwaardig om het verband; zie de Inleiding zelf. —
') En noch meer voor doctienairisme. Maar men merkt het prinsiepieëel verschil
tussen de Lachmanniese zuurdezem, bij Franck noch voorkomend, en de natuur
-kundigemto
wij willen volgen. B. H.]

INDIESE LITTERATUUR.

Nooit is er — na Multatuli — een groot kunstwerk in Indië gemaakt,
iets dat heel apart en bizonder staat als de indische kunst bij uitnemendheid,
zooals er b.v. is duitsche muziek en vlaamsche schilderschool en fransche
litteratuur. En geen wonder. Alle levensomstandigheden, het klimaat in de
eerste plaats, zijn er nadeelig en vijandig voor de ontwikkeling van hoogere
geestelijke krachten. Behalve die van Maurits, die, hoewel geen hooge kunst,
toch goede dingen zijn, worden er in Indië geen boeken van beteekenis
geschreven. De pogingen van auteurs als J. H. de Veer, en Delila, en
Thérèse Hoven, en zoovelen meer, zijn even zooveel teleurstellingen. En het
succes dat zulke oppervlakkige, niets beduidende, schoon wel eens wat lollige
en joviaal geschreven boeken in Indië hebben, is een treurig bewijs van het
lage peil, waarop de literaire ontwikkeling nog staat in dit door zoo vele
schrijvers als bij uitstek poëtisch geroemde Insulinde.
In 't engelsch, in 't engelsch, bij Jove, en niet in het hollandsch moest
dus eindelijk weêr het eerste fatsoenlijke boek worden geschreven over Indië.
Wij zelf, — ik ook helaas! — zijn er te beroerd voor geweest! Wij hebben
geleuterd en gewauwelkousd over de waringins en de palmen, en de schitterende
oostersche kleurenpracht, en de zon die onderdook in de zee, en den smachtenden Wongso en de zedige Sarinah, maar het was kletsen, kletsen, er was
niets van aan, wij voélden er niets van, en wat er gemaakt werd was wit
papier met zwarte letters er op, meer niets, géén rythmen van heerlijk geluid,
die de ziel verheugen! — Bah! als ik er nu nog aan denk, aan al die boeken
over Indië die ik las, soms met bangkloppend hart beginnende, of het dan
nu eindelijk, eindelijk komen zou, dat mooi, dat ik maar niet am me kan
vinden, nu al jaren lang!
Van HENRI BOREL, De Gids Oct. '98.

V66R 'TACHTIG}.

Er was veel rhetoriek en frase in de verzen of in het proza, dat men in
die dagen in zulk een genootschap deed hooren. Men fixeerde niet goed
eigen emotie. Men gaf het persoonlijk gevoel niet in persoonlijke taal weder.
Men werkte veel te veel met beelden, die anderen tot uiting van hun gevoel
hadden gebruikt, in plaats van zelfgevoelde beelden te nemen. De conventie
gaf te dikwijls den toon aan.
Van H. P. G. QUACK, De Gids Oct. '98.

KLEINE MEE-DELINGEN OVER BOEKWERKEN.

Aquarellen door Truida Kok. — Amersfoort, Valkhoff & van den Dries.
Twaalf verhalen van alledaagse voorvallen uit eenvoudige binnenhuisjes, voor
de buitenwereld te weinig geruchtmakend
om een nieuwtje in een krant te kunnen
opleveren, en alleen de gedachten vullend
van de onmiddelike omgeving; verhalen
van rustig genoten geluk, en van verdriet, héél zacht bewogen maar afmattend
met zijn aldoor knagen en verteren.
En even weinig heftig ook de verhaaltrant. Aquarellen zonder felle kleuren,
zonder uitkomende lijnen, vlak geschilderd, maar juist van tekening en zeer
harmonieus in hun compositie.
Geen beschrijvingen; ieder verhaal bestaande uit kleine toneeltjes ter karakteriesering, zeker niet dan na veel vergelijken z6 gevonden en naast elkaar gezet,
overslaand wat er niet toe doet, en
daardoor bij al dat fragmentariese toch
een verhaal in éénen door.
De kalme rust van 't dorpsleven of de
eenzame stilte van afgelegen boerderijen
vormt de achtergrond waartegen de figuren
uitkomen. De meeste der histories vallen
voor in 't Gooi, sommigen in Limburg,
andere in de eleganter maar toch nog
landelike omgeving van kleine villa's met
aardige tuintjes in een dorp.
Van de Gooische verhalen is de boeren
„Samen uit — samen thuis" een-vrijage

van de beste. De tiepen uit 't Goo
en uit Limburg zijn algemeen goed getroffen; 't geen ze kon karakterieseren
is zorgvuldig door 't verhaal gewerkt,
zonder storende zichtbaarheid van de
aanhechtingsplaatsen der inlassingen.
Van de andere staat „Een bezoek°
bovenaan, 't enige verhaal uit éen tooneel
en meer karakterschets gevend dan de
overige. „Cilia" berust op wel wat reeds
heel vaak bewerkte motieven; de geschiedenis van de treurige tering-dood
van een jong mooi meisje waar iedereen
van houdt, is, als een opera- melodie die
populair wordt, tot in de kleinste onderdelen doodgeknepen, door dat herhaalde
gemartel om het weer eens opnieuw te
vertellen. In „Een moeder" is het plotseling slecht-blijken van de zoon veel te
onvoorbereid; dat wekt onder 't lezen
op tot protest, tot ontkenning.
D.

De beste keuze door Louise Ahn-de

Jong. — Leiden, A. H. Adriani.
Een geschiedenis van een engagement
van een lief meisje uit den Haag met
een kadet, een don Juan, en als betere
keus een eerlik braaf jongmens, die
natuurlik de gelukkige wordt. Heel best
lopen doet het verhaal echter niet. 't Is
de schrijfster te machtig geworden. Zolang
ze bij haar meisjes blijft en die laat
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praten, is het goed. Die kent ze blijkbaar
en die weet ze uit haar herinneringen
op te schrijven
Maar zodra ze de grote zwaai neemt
tot de eigenlike intrige, raakt ze de klus
kwijt, en weet zij in haar fantazie niet
meer de onderlinge verhoudingen van de
dingen juist te schatten. En zo maakt
ze de kadet zb lomp, dat die bewering
van don Juannerie en iedereen inpakken,
een luchtje krijgt; maakt ze de andere
minnaar veel te zoet voor een flinke
vent, en maakt ze het meisje veel onbelekenender dan zij zelf zegt dat zij is. En
daardoor pakken de delen van haar verhaal niet meer in elkaar, en gaat de
boel rammelen.
De taal is echter over 't algemeen
zuiver en juist, en enkele ondergeschikte
toneeltjes zijn wel aardig om te lezen.

keering der begrippen kennen, weinig
ook aan het spraakgebruik recht laten
wedervaren. Het ware in de hoogste
mate onredelijk en onbillijk aan een jong
zijn eerste schreden op een-mensch,di
moeielijk pad gezet heeft, te verwijten
dat hij zich vastklemt aan niet overal
betrouwbare steunsels, doch eene waarschuwing is geen verwijt. Intusschen
mogen we, om niet onrechtvaardig tegenover de woordenboeken te wezen, niet
verzwijgen, dat ze volkomen onschuldig
zijn aan ettelijke onjuistheden in de
Nederlandsche vertaling.
„Dr. Vogel heeft met zijne vertaling
van een zoo merkwaardig voortbrengsel
der Indische letterkunde een goed, een
verdienstelijk werk verricht heeft."

H. KERN, De Gids, Sept.

D.

Een raadselachtig boek.
Het leemen wagentje. — Indisch
tooneelspel uit Sanskrt en Prakrt,
in het Nederlandsch vertaald door

J. Ph. Vogel. — Amsterdam,
Scheltema & Holkema, 1897.
„Een der aanmerkingen die wij niet
nalaten kunnen te maken, betreft de
wijze waarop Dr. Vogel met zuiver conventioneele titels te werk gaat. Hij toont
eene kennelijke geneigdheid om titels naar
hun etymologische of gewaande etymologische waarde te vertalen. Wat zou
men wel zeggen, wanneer iemand het
Fransche Monsieur vertolkte met „Mijn
oudere ", omdat sieur uit het Latijnsch
senior gesproken is?"
„In niet weinig gevallen zijnde onnauwkeurige vertolkingen te wijten aan de
woordenboeken, die met alle goede eigenschappen aan hetzelfde euvel mank gaan,
dat zij te veel blijven hangen aan de

zoogenaamd etymologische beteekenis der
woorden, en te weinig de fijnere scha-

„De in dit woordenboek opgenomen
woorden, voorzooverre ze door mij gelezen zijn, komen meerendeels maar eene
enkele maal, of althans zeldzaam, of
wel alleen in een enkel bijbelboek voor,
zoodat ik meen hieruit te mogen opmaken, dat de bedoeling is geweest,
zulke woorden door figuren en zinnebeeldige voorstellingen gemakkelijker te
doen onthouden. Het boek is zeker bestemd geweest voor aanstaande protestantsche godgeleerden, die zich oefenen
moesten in het lezen en verstaan van
de boeken des Ouden Verbonds in de
oorspronkelijke taal. Als de ontwerper
Joden op het oog had gehad, zou hij
zeker geen Maria met het kind Jezus,
geen figuren van bisschop of priester er
in hebben opgenomen."
Zie de brede bespreking van Prof.
RooGE, Nay. Sept. '98.

Kleine mee - delingen over boekwerken.
Psychologie der Veränderungsauffassung. Von L. William Stern, Pri-

vatdocent der Philosophie an der
Universität Breslau. Mit 15 Figuren
im Text. — Breslau. Velag von
Preuss und Jünger. 1898.
„Das vorliegende Buch versucht zum
ersten Male, einen Complex psychologischer Probleme, die man bisher in der
Forschung nur gelegentlicher Beachtung
gewürdigt hat, im Zusammenhange monographisch zu bearbeiten — (Namentlich)
Wie kommt die Auffassung von Veränderungen zu Stande?
So speciell das Thema erscheint, so
verknüpfen es doch mit weiten Strecken
der Gesamtpsychologie zahlreiche Fäden,
die ich zu verfolgen versuche.
In der grossen Principienfrage der
modernen Psychologie — ob seelisches
Leben erschöoft sei mit dem Vorhandensein psychischer Inhalte, oder ob ausser
diesen noch ein activer Factor, der die
Inhalte verknüpfe und verarbeite, anzunehmen sei — bekenne ich mich zu
der letzteren Anschauung. So wie mich
selbst die eigehende Beschäftigung mit
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dem Veränderungsproblem zu dieser
Stellungnahme geführt hat, so muss ich
es dem Buche überlassen, diesen Standpunkt zu rechtfertigen."
Uit de Voorrede.

Vragen aangaande Sam. Coster. -1. In welke particuliere verzamelingen
vindt men belangrijke gegevens omtrent
Dr. Sam. Coster (nl. handschriften, zeldzame drukken, enz.)
2. Welke openbare bibliotheken bevatten handschriften van dezen letterkundige?
3. Muller, pamfletcatalogus n°. 2235:
Nieu-Liedt gepast op den Ezel enz. is
niet in de pamfl verzam. te Gent. Waar
is dit gebleven?
4. Wie weet iets naders omtrent een
voorgenomen plundering van C's huis?
5. In de Catalogus van C's bibliotheek
staat: Loci communes medici. Manuscr.
folio. Waar is dit hs. gebleven?
Onderzoeker.

(Uit de Navorscher, afl. 8/9.

LIJST van verschenen boeken:
AiT. S. REULE NzN., De kleine huisvriend. Nieuw geïllustreerd vertelselboek.
Afl 1. Zutphen, Schillemans & Van Belkam. Gr. 8°. (Blz. 1-32). Per
afl. f 0.12°. Kompleet in 15 afleveringen.
Bloemen van Nederlandsche barden, verzameld door A. de Jong. Kollum,
T. Slagter. 8°. (96 blz.). f 0.50.
Verzamelde gedichten. Christelijke voordrachten, verzameld door Anon ym us.
2e druk. Kollum, T. Slagter. 8°. (94 en 2 blz.). f 0.50.
Boon's Geillustreerde Novellen-bibliotheek. Amsterdam, N. J. Boon. Kl. 8°.
Per nr. f 11.10. Per dl. (6 nrs.) f 0.60; geb. f 0.90.
NO. 80. VICTORIEN SARDOU, De zwarte parel. Naar het fransch door
H o l d a. (48 blz.).
No. 81. ARTHUR MORRISoN, De goudstaven van de „iVicobar" (47 blz.).
Voor den coupé. Utrecht, A. W. Bruna. 8°. Per nr. f 0.10. Per dl. (6 nrs.).
f 0.60; geb. f 0.90.
No. 60. A. vnN DELFT, Van adel. Oorspronkelijke novelle. (47 blz.).
Warendorf's Novellen - bibliotheek. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf.
Kl. 8°. Per nr. f 0.10. Per di. (6 Drs.) f 0.60; geb. f 0.90.
No. 104. A. S. H. Booms, Een maatschappelijk schipbreukeling. (48 blz.).
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Lijst van verschenen boeken. — Inhoud van Tijdschriften.

Klassieke Schrijvers. Amsterdam, S. L. van Looy. Kl. 8°. Per nr. f 0.40.
No. 56/57. Lucius APULEJUS, Herscheppinge of de gouden ezel. Uit

het latijn door H. J. Boeken. 3e/4e stuk. (Blz. 129-256).

LucIE BROEDELET, Idylle, Amsterdam, S. L. van Looy. 8°. (32 blz.). f
G. C. HOOOEWERFF, Slecht humeur. Oostwolde (Oldambt), Z. J. Koning

0.50.

Gzn.

8°. (16 blz.). f 0.30.

Mijn dierenboek. Amsterdam, H. J. W. Becht. Fol.
(12 blz., m. 28 gekl. afb.). f 0.90.
LOD. LIEVEVROUW-COOPMAN, De ware schuldigen. Comedie in 5 bedrijven.
Gent, J. Vuylsteke. Kl. 8°. 1 fr 50.
H. RIEMANN, Geschichte der Musiktheorie im IX.—XIX. Jahrhundert.
Leipzig, Max Hesse. Gr. 8°. M. 10.—.
O. SCHMID, Petrus Cantor Parisiensis. Sein Leben, u. seine Schriften. Ein
Beitrag zur Litteratur- u. Gelèhrtengeschichte des XII. Jahrhunderts. Bearb.
v. F. S. Gutjahr. Graz, Verlagsbuchh. Styria". 8°. M. 1.80.
A. KUYPERS, Handleiding tot stemvorming en vloeiend spreken, op praktisehe ervaring gegrond. Amsterdam, F. W. Egeling. 8°. (VII, 198 en
3 blz.). Geb. f 1.90.
J. KEUNING, De geluksbril voor bruidegom en bruid. Samenspraak tussehen
3 personen. Oostwolde (Oldambt), Z. J. Koning Gzn. 8°. (15 blz.). j 0.30.
J. KEUNING, De kwakzalver. Samenspraak tusschen 5 personen. Oostwolde
(Oldambt), Z. J. Koning Gzn. 8°. (15 blz.). f 0.30.
VONDEL. — Onze letterkunde. Dramatische en lyrische poëzie van Vondel,
met aanteekeningen, ten dienste van candidaat- hoofdonderwijzers. Deventer,
1E. E. Kluwer. Gr. 8°. (II, 198 blz.). f 0.50.
Algemeen Verslag van het middelbaar- en lager onderwijs voor Europeanen
in Nederlandsch-Indié, over 1897. Batavia, Landsdrukkerij. ['s-Graveuhage,
Martinus Nijhoff]. Roy. 8°. (VIII, 229 blz.). f 1.—.
TINE VAN BERKEN,

-

INHOUD van Tijdschriften:

Noord en Zuid, 1898, afl. 5: Prof. Dr. J. Verdam, De werking der

bijgedachte in de taal. — A. M. Molenaar, Bloemlezing uit het Woordenboek der Nederlandsche taal, Ve deel, afl. 9 en 10. — Oog om oog,
en tand om tand. -- N. N., Hubert Corneliszoon Poot. Met een portret
naar de schilderij van T. van der Wilt, gegraveerd door Houbraken. —
P. Visser, Poot als natuurdichter. — Taco H. de Beer, Naschrift. —
Dr. A. Beets, Eene veer van den mond blazen. — G. E., Ter onder
Weerga.
-zoeking?—Mr.CB,
De Arbeid, le jrg., afl. 5: F. WALRAEDT VAN ROYEN, Op de Blauwgaard.
Een novelle. — ED. VERBURGH, De apotheose van Jesus Christus. —
CAREL SCHARTEN, Londensche reisindrukken. — ALBERT VAN TWAZEL,

Gedichten. —

ROBERT BROWNING,

In a Balcony. — CAREL SCHARTEN,

Uit den Cyclus „Stemmingen ". — Boekbeoordeeling: ED. VERBUROH,
Verzen van Van 't Hoog.

De Gids, Oct. '98, o. a.: G. F. Haspels, Urk. — Hélène LapidothSwarth, Verzen. — Carel Scharten, Verzen.
De Nieuwe Gids, Oct. '98: Willem Kloos, Adoratie. — J. W. Broedelet,
De Verloren Zoon. — H. J. Boeken. De Hel van Dante in proza ver
Kloos, Literaire Kroniek. — H. J. Boeken,-tald,235.—Wiem
Aanteekeningen. Hooren en Zien.

VONDEL -STU DIE ËN.

III.
EERSTE WIJSGERIGE EN THEOLOGIESE INVLOEDEN.

Omstreeks 1600 doorleefde het geestelik Europa 'n sterke kriezis. Het
vrije reformatories beginsel, dreigende onder te gaan tegenover de zelfbewust
optredende Katholieke reaksie, sloot zich op in afgeronde leerstelsels; nieuwe
sekten verrezen en zochten naar nieuwe vormen; de harten werden onrustig;
de volken wapenden zich; overal inspanning van indievieduen en stelsels,
om zich staande te houden, bij 'n ernstig raadplegen van Rede, Schrift en
Geweten. En welk 'n verschil van levensopvatting! Hier zocht men voor
z'n vermoeide geest 'n steunpunt te vinden op de onverzoenlike steilten van
't strengste plichtbesef en 't stoles zelfbedwang; elders liet men zich drijven
op de stromen van de hemelse Genade, die de mensen-Vader aan z'n
kinderen in Christus en z'n Kerk had verstrekt.
Belangwekkend is het, daarnaast mannen te zien opstaan, die in hun vol
besef van Gods oneindige grootheid tegenover de nietigheid der raadslagen
van de aardse stervelingen, in 't breken met het Oude geloof en 't stichten
van nieuwe kerken, 'n opstand zien tegen 't Goddelik Gezag; en terwijl ze
enerzijds de terugkeer van de vrede en de eendracht in de Christenwereld
afhankelik stellen van 't afleggen van de hoogmoed en 't herstel van de
voorvaderlike zeden, trachten ze aan de andere kant de uitersten te verzoenen,
de verschillen op te heffen, en tot opbouw van 'n allen- omvattende wereld
fie, op de grondslag van de Christelike godsdienst de gebinten van de-filos
Socratiese wijsbegeerte op te trekken. Van zelf laten ze overeenkomstig
hun theorieën, ook in 's levens praktijk hun christelike wandel vallen in
't Stoïese spoor. Gaven als eer, naam of rijkdom achten ze veeleer 'n
strik voor de ziel dan 'n zegen, omdat ze maar al te veel de aandacht
afleiden van 't ware goed. En dit ware goed is in z'n enigheid'n deugdzaam
hart, dat elke van God geschonken ademtocht dankbaar vergeldt met 'n
opofferend weldoen aan elke evenmens. Alleen de deugd kan verheuging
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geven, en haar beoefening wordt 't beste gewaarborgd bij 'n kleine staat en
bij eenvoud van hart.
Onder dit geslacht van denkers heeft zich Hendrik Laurensz Spieghel,
de bekende hoofdfieguur in de Amsterdamse Kamer, 'n betekenisvolle
naam verworven. Vlaming, de 18-eeuwse uitgever van z'n werken, komt
woorden tekort voor z'n lof. Z'n Hertspiegel, zegt hij, zou bij 'n analyse,
't geleerdste werk blijken te zijn, dat er ooit in Nederland is geschreven.
Aan hem was 't, dat Coo r n her t z'n Z e d e k u n de opdroeg, op geen
andere princiepes gebouwd dan die van de Hertspiegel. En z'n invloed reikte
noch veel verder. In 't wijsgerige. zowel als in taal en in dichtkunde, —
verzekert Vlaming, — waren Spieghel, de oude en de jonge Hooft,
Visscher, Coster en Vondel, mannen van 't zelfde laken en van
dezelfde snit.')
Veel er van is waar, en zo we met de bewijzen in de hand, V 1 a m i n g
recht willen laten wedervaren, behoeven we slechts het werk van de Meerhuizer
naast de gedichten van de Drost te leggen. Het zelfbedwang, dat S pie g h e 1
predikt,') klinkt ook door de koren van de spelen van Hoof t. Het vaderlik
woord, door de Mentor aan de jongere gericht, 3 predikt dezelfde matigheid,
als door de jongere in z'n levensdevies is neergelegd: „Wie kent er beter
saus, enz." Dezelfde verwantschap blijkt op de bredere wegen. Hoofts blik
op de mens is ongekend mild; elk levensverschijnsel heeft bij hem 'n psychologiese grond; ook 't stuitende is noodwendig; 't kwaad als 't goede is de mens
'n spiegel, en heel de historie z'n leerschool. Van zelf veronderstelt 'n dergelik
recht tot zelfkontrole 'n grote mate van afhankelikheid in de betrekking van
de mens tot het Opperwezen. Zo 't menselik Geweten als Richtsnoer voor
't Goed en 't Kwaad mag beslissen, kan 'n belonende en straffende God
als de Rechter der geschiedenis evengoed op non-aktievieteit gesteld, en
sluit het verhogen van 's mensen waarde -peil tot aan z'n Mondigverklaring,
elk eigenmachtig ingrijpen van de Voorzienigheid in 't mensenlot uit.
Van dezelfde hogere aanleg gaat ook de schrijver van de Hertspieg hel uit.
Volgens hem is de mens, evenals de andere natuurschepselen; geschapen
met de aandrift tot eigen welzijn; kan hij niet anders zoeken dan z'n geluk,
en zal dit ook nergens anders vinden dan in de beoefening van de deugd.
)

') H. L. Spieghels Hertspteghel en andere Zedeschriften, door P. Vlaming.
Amsterdam, 1730. Leeven van H. L. Spieghel.
') Brief aan Dr. Petrus Pauw, bij Vlaming (blz. 238-240). Zie ook de
Nieuwe Jaerslieden. En de Zedelyke Gezangen. En waar eigelik niet!
') Brief aan P. K. Hooft. Bij Vlaming (blz. 260 vgg.).
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Velen falen echter, en bereiken 't ware geluk niet, maar dit is allerminst
aan 's mensen goede wil te wijten. Wat enig en alleen de zoekenden afleidt.,
is 'n verkeerd begrip van wat het ware goed eigelik is. Velen verwarren
't met de ijdelheden, die de waan voor de hoogste goederen houdt. Maar
nu gaat het niet aan, om bij dezulken, — eigelik onkundigen van 't ware
goed, — van zonde te spreken. Evenmin mag van hen, dewijl ze niet weten
dat ze zich misdroegen, berouw of wroeging gevergd. Alleen zij zondigen,
die geleerd hebben, 't goede van 't kwade te scheiden, en 't goede verzaken.
En ook dan noch is de oorzaak van de zonde, — zo hier noch niet eens
erfgewoonte meespreekt, — niet zozeer onwil, als wel achteloosheid,
omdat hij die zelfbewust handelt, al krachtens z'n hi nleg tot eigen geluk,
het goede doet en 't kwade laat. In korte woorden: de mens zelf is rein,
en de grondslag van z'n geluk is de ware kennis der dingen. —

Het doet er minder toe, dat de jongere Hooft ons de indruk geeft de
kalme rust van 't reinste epicurisme te hebben verworven, terwijl de oudere
S p i e g h e l veeleer de vallende en opstaande strijder blijft voor de zelfheerschappij; iemand, die uit 'n inwendige drang zich beurtelings z'n onvoldaanheid bekent, z'n blijdschap uit over 'n behaald voordeel, of zich zelven
aanspoort op de betreden weg voort te gaan. Het noodlot heeft gewild dat
de proeve van de bespiegelende wijsbegeerte, die hij geleverd heeft — het
opklimmen tot de Deugd langs de trappen van Bennis, Geloof, Wetenschap en Liefde, — een van die mislukte pogingen is geweest tot verzoening van de Heidense filosofie met- de Christelike leer, zoals lang voorheen
de Gnostieken, en in latere tijd de Schleiermacherianen ze hebben beproefd.
Tevens stemt het weemoedig, dat dezelfde man, die op de drievoet Socrates —
Cebes — Christus dag aan dag ons 'n zielerust in rampen aanpredikt, die
ons de ware vreugde des gemoeds moet verzekeren, — zelf valt als de prooi
van 'n te sterke gemoedsbeweging, omdat de treurige aanblik van z'n door
de kinderpokken geschonden kroost z'n vaderlike tederheid te machtig is.
Noch het falen van de ethiese verzoening tussen Christendom en Heidendom,
noch het gebrek aan evenwicht tussen de theorie en de praktijk, kunnen in
ons oog de betekenis van deze merkwaardige landsman verkleinen, Ondanks
z'n passievieteit, vermag hij in z'n omgeving meer invloed uit te oefenen,
dan anderen, met pen en woord, in ruimer kring in staat waren te doen.
Door z'n geleerdheid trekt hij 'n Scaliger en 'n Douza binnen de grenzen
van z'n vriendschappelik en letterkundig verkeer; in z'n schappelikheid stelt
hij zich als middelaar tussen 'n L i p s i u s, ketterjager in theorie, en ' n
C oor uh er t, de onvermoeide pietist. Maar wat vooral onze aandacht vraagt,
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is, dat uit het letterkundig en wijsgerig milieu van deze wereldwijze, mannen
hebben kunnen voortkomen als Hooft en Vondel; de een, de kosmiese Godsmacht overbrengend op het schepsel, en met ontkenning van de Goddelike
Wet de normen van de zedelike wereldorde zoekend uitsluitend in de menselike
gemoedskracht; — de ander, het Wereldraadsel terugbrengend tot het leerstuk
van de Verlossing, en in de stof en in de verschijnselen omhulsels ontdekkende van 'n allesdoordringend Mysterie. Te bedenken, dat beide volgelingen
hun leidsman de eer hebben aangedaan, dat ook zij in hun beste ogenblikken
vrede hebben gevonden in 'n wereldbeschouwing, binnen welks omvang 'n
eervolle plaats was voor de Oudheid, en 'n ruimte was voor de Toekomst.
Ook al had zich er Neo-Platonieër bij de een ontwikkeld tot 'n moderne
pantheïst, en bij de ander langs 'n tegenovergestelde weg tot 'n Allegorist
en Kerkleraar, — uit de meester als uit de leerlingen spreekt 'n kracht, 'n ijver
en 'n volharding, zoals wij die aantreffen bij het hele geslacht in welks
midden zij als de besten en de hoogsten staan.
Vondel nu, ofschoon in orthodox-kerkelike zin, van 't drietal de volmaaktste
Christen, is in zover de beide anderen getrouw gebleven, dat ook zijn
Christendom veeleer 'n dichterlik- wijsgerig stelsel is dan 'n theologie, evenals
hij in z'n kerkelik-didaktiese werken meer rationalisties betogend is dan
mystiek-godsdienstig. Men kan zich bij de lektuur van deze werken verbazen
over de buitengewone genialieteit, waarmee deze man het meest abstrakte,
duidelik en kernachtig in dichterlike taal weet te zeggen; men zal verwonderd
staan over z'n lichtsnelle geest, die als in zig-zag verschillende zaken in
volle helderheid binnen z'n gezichtsveld trekt; men zal de gemakkelikheid
benijden, waarmee hij z'n onderwerp splitst, uiteenzet, bijzaken van hoofdzaken
scheidt, op de juiste plaats uitweidt, handig weer aanknoopt, herinnert,
samenvat, sluit; en dit alles, 't zij verhalend, betogend of vermanend, in
vloeiende verzen. Maar noch eens, -- men zoeke in deze stukken meer
breedte dan diepte, en zeer zeker geen innige vroomheid. Vondel was 'n
soort Geweldige; hij doorliep de wereld met wijde schreden, en met brede
afstanden. Niemand was groter dan God, de trancendente, en daartegenover
was niets kleiner dan de mens. Daar mocht geen theïsme iets van die afstand
kosten, daar mocht geen immanentie iets op dit objectieve Godsbegrip veroveren.
Zo, in deze volstrekte tegenstelling, had de betrekking tussen de schulddelgende
Godheid en de zondige mens, in z'n zuiver juridiese zin, ook het rechtsgevoel
der volken bevredigd, en in z'n dichterlikheid hun fantazie gestreeld; zo
zou de Kerk ze, om de hoge betekenis van haar Middelaarschap recht te
doen, onverkort door de eeuwen heen handhaven. Vandaar dan ook van
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vele kanten de tegenstand, toen de predestinasie-leer der Calvinisten het
oude leerstuk der Verzoening op losse schroeven dreigde te zetten. We
spreken niet van de Katholieken, die zich door de Doop van de erfzonde
ontheven achtten, en zich de Genade zagen gewaarborgd in hun geloof en
hun goede werken. Evenmin van wijsgeren als S p i e g h e 1, die erkenden,
dat alle menselike neigingen wegens hun natuurlike aard, aan de Schepping
hun recht van bestaan ontlenen. Er was noch 'n bredere schaar, volgelingen
van Zwing 1 i, Luther en anderen, die weigerden, uit 'n ander oogpunt,
van de voorbeschikking 'n allesbeslissend kriterium te maken. De meest
humanistiese geesten onder hen veronderstelden in de mens een te hoog zelfbewustzijn, dat hij van elke vrijheid van handelen volledig afstand zou kunnen
doen; en konden, bij die afstand, zich zelfs niet eens rekenschap geven van
'n geloven en niet-geloven; terwijl andere, deïstiese, naturen meenden, dat
eensdeels 't Goddelik besluit van eeuwige rampzaligheid niet te rijmen viel
met 'et begrip van 'n heilig rechtvaardig God, en anderdeels dat bij 'n mens,
tot wiens val, zonder enig toedoen van z'n eigen kant, was besloten, onmogelik
sprake van zonde kon zijn. Deze groepen waren het, versterkt door meer
konservatieve elementen en door fractieën welke noch niet in alle delen van
't Katholicisme gescheiden waren, die zich in de later geordende Staatskerk,
en daarbuiten, tegen de konsekwensieën van Kalvijn's school gingen verzetten.
Een sterke meerderheid, wat hun aantal betrof.
Aan 't Kalvinisme echter zou de toekomst zijn. In de Voorbeschikking
en aanverwante dogma's had ze het levensbeginsel der Hervorming: alléén
te staan op de bodem van z'n I k, — vrijwillig prijsgeven, doch met het
terug leggen van haar posiesie -lijn, uit de basis van de Subjectieve Gewetens
naar de uiterste grens der zelfvernietiging, in haar overweldigende-vrijhed
Transcendentie van 't Godsbegrip 'n belangrijke voorsprong genomen op haar
zustergodsdiensten. Nu konden de wanhopigen er hun kracht uit borgen, de
onverzoenliken er hun volharding aan ontlenen; voortaan was ze niet langer 'n
leer voor de standvastige wijsgeren, maar vooral voor de strijders en de bestormers.
Vandaar haar samengaan met de opstand en de kamp op leven en dood,
hier en elders. Doch noch niet in de eerste tijd. Zolang toch het Calvinisme,
evenmin als de andere Nederlandse Protestanten, niet tot 'n afgeronde
dogmatiek was gekomen, was de kwestie van de voorbeschikking in deze
gewesten niets anders dan een van de vele vragen van den dag, waarover
aan weerszijden werd gepolemiseerd. Niet anders deed men over de vrije wil,
't zij naar de opvatting van Erasmus of die van Melanchton. 1) Maar toen

`) Dr. H. H e p p e. Geschichte des Pietismus und der Mystik in der reformirten
Kirche. Leiden, 1879, blz. 79.
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met de terugkomst van de Nederlandse ballingen uit de Rijnstreek, het
aldaar georganiseerde Calvinisme hier de alleenheerschappij wist te veroveren,
gaf het ook aan het gewichtige predestinasie- leerstuk z'n plaats en z'n
betekenis in de dogmatiek van de gereformeerde" kerk. Daartegen kwam op,
maar tevergeefs, de sterke reactie. Wat het lot van het Arminianisme is
geweest, weten we. Het is ondergaan in de korte, maar felle kamp, die
aan Holland zulke zware intellektuele offers vroeg, het Humanisme als
rechtspartij verstikte, haar geest uit 't regeringsbeleid verbande, en 't hoogste
leven van de Republiek knakte in z'n schoonste bloei.
In de literatuur, die deze geestesstrijd afspiegelt, is Vondel de kampieoen
en 't schild geweest van de verwonnen partij. Hij heeft gevochten voor de
eer en 't goed recht van B a r n e v ei t, voor de naam van D e Groot, van
'n Bisschop en zoveel anderen. Hij heeft er z'n Palameed op gewaagd;
z'n J a e r g e t ij geslingerd, z'n G e u s e-Vesper getoornd. Zeker, we brengen
hem gaarne de hulde, die hem in z'n zelfopoffering en edele moed toekomt.
Doch wachten we ons, aan de andere kant, in z'n optreden tegen de Synodemannen 'n antiklerikalisme te zien, die ons er toe zou leiden hem te kleuren
met het licht van 't 19-eeuws liberalisme. Integendeel. Wel verre van wat
we gewoon zijn 'n vrijzinnige te noemen, was Vondel 'n behoudsman, wiens
weg toevalliger wijze door 't Libertijnse kamp liep. Dat hij met de heterodoxen
samengaat in 't verzet tegen 't Calvinisme, geldt volstrekt niet als bewijs,
dat hij afstand heeft gedaan van z'n vroeger geloven. Evenmin is z'n
overgang tot het Katholicisme 'n verlaten van de gelederen der Libertijnen.
't Ene zowel als 't andere lag in de lijn van z'n ontwikkeling. De Mennoniet
werd Katholiek langs 'n geleidelike weg, en z'n „Libertinisme" is slechts 'n
schakel in dezelfde geloofsketen. Heel het verloop steunt op z'n Godsbegrip,
dat standvastig hetzelfde bleef, en, als 'n veer, z'n daden en gedachten
regelde. Het was het Godsbegrip van 'n man, die met z'n zuiver Midden
aanleg, 'n sterk gevoel had voor recht en vergelding-euwsnvolkardig
en voor z'n verbeelding 'n tastbaar, wel geweldig en koen gebouwd, maar
onomstotelik vast, door God geordend Wereldstelsel vroeg.

Elke tijd van overgang heeft z'n afdwalingen, die door de tucht van het
Oude niet kunnen worden tegengegaan, en die het Nieuwe noch niet in
staat is te voorkomen. Zulk 'n afdwaling was in de dagen der Hervorming
het Anabaptisme. Wat ze waande haar kracht te zijn, werd haar juist 'n
oordeel. Niet in de uitspattingen te Munster en elders, niet in haar samen
opstand der Boeren, lag de kiem van haar verderf. Ze lag-ganmetd
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bovenal in het radikalisme van haar princiepes en in de onverzoenlikheid
van haar karakter. Meer vurig als sterk, meer jeugdig als nieuw, ging de
kracht van haar oorspronkelikheid en de warmte van haar bezieling te loor
in de wild uitslaande vlam van 't revolutionarisme, in plaats van heilzaam
't godsdienstig en maatschappelik leven te doortrekken.
In beginsel waren de Anabaptisten de eigelike Hervormers. Zij waren't, die
het „woord" als openbaring stelden tegenover 't geformuleerde dogma, nieuwe
vormen schiepen en de oude verbrijzelden. Wars van de indievieduële mening te
laten oplossen in de stem van 't Gezag en van de Tradiesie, erkenden ze slechts
de leiding van de Inwendige verlichting, hun door God, ieder in 't biezonder,
gegeven. Ver verwijderd van 't Protestantisme, dat voor 't oude Gezag en 't oude
Dogma, de Heilige Schrift en nieuwe leerstukken inriep, verwierpen ze elke
letter, die de vrijheid van hun geweten kon belemmeren, en eerbiedigden
't persoonlik inzicht als de enigste en hoogste wet.
Wat het Anabaptisme, in onderscheiding van andere vrijgeesten uit vroegere
en latere tijd kenmerkt, is, dat haar belijders zich aaneensloten, om hun
beginselen toe te passen in 'n wereld, die voor hun weldaden ten enemale
onontvankelik was. Zo ooit, dan bleek hier, dat nooit straffeloos het nieuwe
met 't oude kan breken. Juist dat wat het Protestantisme mogelik maakte,
het transigeren met 't oude, nieuwe sekten te laten belichamen in kerkelike
vormen, verwierp het Anabaptisme, omdat het 'n volstrekt nieuwe wereld
beoogde. Voor de Kerk der Katholieken wilde het 'n ander Godsrijk, op
'n nieuwe grond gebouwd. Doch van geen polietiek, geld, geduld en eeuwen
volharding, middelen waarmee de oude Kerk haar doel had weten te bereiken,
wilden deze nieuwelingen iets weten. Integendeel. Voor de toenadering
predikten ze de afzondering, voor 't verdraagzaam woord en de boodschap der
liefde brachten ze de banvloek. De geest, waarmee de heils-leer 't maat
staatkundig leven zou inspireren, moest 'n gans nieuwe zijn,-schapelikn
en 't terrein, waarop de zegenrijke sosieale toestanden zouden worden geschapen,
rein en onbedorven.
Op twee manieren propageerde de nieuwe sekte: door optrekken tegen
de vijandige wereld, of zich afzonderen in z'n eigen isolement. De eerste
poging mislukte. De revolutionaire bewegingen lokaliseerden zich tot enkele
plaatsen in Duitsland en ten onzent. Uit de ondergang der Wederdopers
trok de geschiedenis z'n slotsom, en de nakomeling heeft, niet vrij van voor
verstoken van genoegzame gegevens, uit enige aan de oppervlakte-ordel,n
waargenomen evolusieën, het inwendig leven van deze belangrijke Christelikanarchistiese sekte moeten leren kennen.
Noodlottig heeft het vonnis, door Protestanten en Katholieken gezamelik
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over de Munstersen voltrokken, nagewerkt op de Anabaptisten, die zich van
de wereld hadden afgezonderd. Doch, — 't zij tot hun eer gezegd, — ze
hebben de kracht gehad, 't verguizingsproces te doorstaan. Wel was hun
passievieteit, die aan de ene kant in hun voordeel was, hun anderzijds tot
nadeel; vielen er martelaars minder, ook de aanwinst der zielen bleef luttel.
Tevens was aan 'n krachtige organisasie hinderlik, hun indievieduele opvatting in
zake relegie; veeleer moest deze leiden tot verbrokkeling van krachten, bij
afmattend twisten. Doch daar staat tegenover, dat ze in de broederschappen
zelf, 'n ongehoorde vrijheid van geweten en belijden, bij 'n strenge opvatting
van 't zedelik leven, vermochten te handhaven. In de geschiedenis zonder
betekenis, in de maatschappij hooghartig geduld of meelijdend bespot, in
de polietiek genegeerd, is er voor hen, in de kronieken van de Hervormingstijd,
geen andere plaats, dan in 'n lang verhaal van boetedoening, geschreven in
'n reeks van martyrologieën;' 'n schuld echter, die gekweten is met 'n
geloofsmoed, als die der eerste Christen onder de Keizer -tyrannie, en die
opnieuw bewijst, hoe weinig de getallen en de machten der mensen betekenen
in de ogen der kienen en eenvoudigen, welke, gesterkt door de genade Gods,
zich Hem nabij en verwant gevoelen. Zij verachten de wereld, en de geschiedenis gaat hen voorbij; maar ieder van hen draagt in z'n binnenste 'n leven, dat
in innerlike waarde de kennis van de wereld en haar verleden verre overtreft.
De zonen van de eerste Anabaptisten kwamen evenwel allengs in 'n andere
verhouding tot het geschreven Woord te staan. De Bijbel toch bevat 'n
schat van algemeen menselike wijsheid, en menig Nieuw -lichter heeft in de
Heilige Schrift als 'n lang te voren geboekte algemeenheid teruggevonden,
wat bij hem door indieviedueel zien tot 'n eigen - gevonden waarheid was
geworden. Zo kon het eigen gezag in geloofszaken samengaan met de
eerbied voor 't gezag van 't aan vorige geslachten geopenbaarde Woord.
Mocht er nu enerzijds uit de herkenning van sommige gedeelten als 't Godswoord, tot de hele goddelikheid van de Schrift worden gekonkludeerd, het
gevaar zou ook bestaan, dat voor de herkenning van andere plaatsen,
evenzeer het eigen binnenste als de plaats der openbaring van de Geest
Gods werd gekozen, en men door middel van de meest willekeurige allegoriese
uitlegging zocht aan te tonen, dat eigen persoonlike inzichten lagen afgeschaduwd
in 't Bijbelwoord. Vandaar dan ook de mogelikheid, dat bij de latere Doopsgezinden, het recht der subjektieve Godsopenbaring gehandhaafd bleef, en er
naast het woordelik Gezag van de Bijbel, 'n genoegzaame ruimte overbleef
voor 'n ongebonden Schrift-exegese. 1
)

') Dr. Rauwenhof. Geschiedenis van het Protestantisme.
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Hij die nu, indachtig aan de willekeur, waarmee de Bijbelse Vondel naast
de oud -testamentiese 'n deel van de vóór-christelike heidense literatuur interpreteert, zou gaan menen, dat wij bovenstaande draad hebben te volgen, om
te komen tot z'n nièts- ontziende vrije exegese, -- zal z'n gevolgtrekking voor
zich houden, als hij ontwaart dat onze dichter, schoon hij zich op 40- jarige
leeftijd had kunnen beroemen grotendeels allegories werk geleverd te hebben,
bij z'n geloofsverklaring juist tegen de draad van de vrijgeesterij ingaat, en
zich meteen de trouwste letterknecht betoont van Mennó s rechtzinnige school.
Dezelfde man, die zich later in staat zal voelen, alleen n eigen, eenzame en
hachelike weg op te gaan, is in z'n eerste tijd de meest objektieve Bijbellezer, die
van 'n eigen inzicht en mening niets moet hebben. De bekwame Amsterdamse
leraar Hans de Ries is in 1625 een dergenen, die zich verklaart voor
't gezag van de profetiese geest naast dat van 't uitgedrukte Bijbelwoord, en
Vondel voelt zich als orthodox en diaken van de gemeente, verplicht, om
als medestrijder van de leraar N i t t e r t O b b es z tegen De Ries op te
komen. „Waarvoor de willekeur," roept hij, „die zich maar al te veel achter
„'n Goddelike ingeving verschuilt? Waar vindt op die wijs de geloovige vaste
„voet? Alleen zal 't de dwaling zijn, die z'n trieomfen viert over de ver ,, stokte zielen. Zo gaat het als de een z'n eigen getuigenis zet boven het
„Woord, of wel er naast! Waarom te vergeten, hoe David, de Koning » profeet, Gods wet de baak heeft genoemd, 't zij tot verlichting der geesten,
„tot lering der „dwazen" of tot troost van 't gemoed ?"
S t r o o en vuur heeft Prof. Hoekstra deze twee richtingen in de
En werkelik sluit het ene beginsel
Doopsgezinde gemeenten genoemd.
totaal het andere uit. Immers, waar men zich onderwerpt aan 't gezag van
't onbeschreven Woord; waar in de verschillende hoofden dit woord verschillende vormen zal aannemen, daar zal bij de uiteenlopende leringen geen
ruimte zijn voor de waardering, die aan de Schrift als 't uitgedrukte Godswoord toekomt. Het dubbelhartige, dat 'n vergelijk tussen 't beschreven en
't onbeschreven Woord moest kenmerken, kon mannen uit één stuk niet
anders dan hinderlik zijn. Hun verzet tegen de tweeslachtigheid hunner
tegenstanders drong hen in 't kiezen van hun posiesie naar de uiterste partijen, die der letterknechten of die der mannen van de zuiver -indievieduële
Openbaring. Maar de pressie der tijden, die Anabaptisten en Schwenckveldts schiep, was voorbij; en ook de Mennonieten konden in hun midden
moeielik 'n Subjektievisme dulden, dat hun met zoveel moeite beworstelde
`)

') Prof. S. Hoekstra Bz. Beginselen en Leer der oude Doopsgezinden.
Amst., 1863.
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naam en faam in nieuwe opspraak kon brengen. Zo leidde als vanzelf de
weg van Vondel en zijns gelijken naar de Bijbel-orthodoxie. Deze orthodoxie
nu is't, die de toon en de betekenis van z'n strafdicht tegen de aanhang
van D e Ries verklaart; een gedicht overigens, dat hoewel tegen z'n geest
gericht, de naam van de leider met kiesheid verzwijgt; zeer begrijpelijk-drijve
trouwens, omdat, blijkens 'n kort versje van 't jaar 1622, de gevierde leraar
bij Vondel in hoge achting staat.
De lezer oordele: ')

Gods woord ghegoten word in allerhande vormen
Van 't wispelturigh breyn. Een Christen door veel stormen
Beproeft en afgemat. Nae 't een volght 't ander wee.
De waerheyd als een rots in 's weerelds wilde zee
De woeste baren stuyt der sinnen, die oneven
Steeds worden van den wind der leeringen gedreven.
't Vernuft rust nimmermeer, maer in verandring leeft,
En noch op dese tijd Geestdrijvers voedsel geeft:
Een schadelijcke pest, voor lang van d' oude vaders
Gepleystert, en geheelt, door hun geschreven bladers:
Nu weder vanden Rijn, na dese kust gewaeyt,
Gekoestert, en gequeeckt, en yverigh gesaeyt
Van menschen sonder geest, van Droomers en Propheten,
Van Sienders, met den geest der dwalingen beseten,
Tot land, en siel- bederf; vermids 's Geest-dryvers vier
Verteert d'aensienlyckheyd van het gewijd pampier,
Als by in twijffel treckt, en listigh soeckt te planten:
Dat niemand als Gods woord 't gheschrift van Gods Gesanten
Omhelsen sal; maer eer den Geest die heymlijck blaest,
En 't gheloovigh hert met seldsame inspraeck aest.
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Soo kryght de dwalingh kracht, die voormaels was onnut,
Soo breeckt de Duyvel los; soo komen wt dien put
De Rasernyen voort, die onlanx uytghelaten
Met fackels, moedernaeckt, vervulden merckt en straten:
En Christus word een klucht, daer yder van ghelooft
Al wat hem schiet, en maelt in 't los, en breynloos hoofd:
Soo staen de Tempels leegh, en niemand van de leken
Anti do turn. Tegen het vergift der Geestdrijvers. Tot verdedigingh van
't beschreven Woord Gods. Bij Unger (1626—'29.)
1)
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Den Bijbel geeft gehoor: maer acht het sondaegs preken
Voor enckel letterwerck, en pryst den predikant
Den wonderharen Geest gheboren in 't verstand:
Is wyser als die geen, welcke in Gods naem voorhenen,
Als lichten onder Joon, en Heydenen verschenen,
Bevestighden hun leer, en ampt door 't perekament,
Waer in des Hemels wil, met letters was gheprent
En porden yeder een aendachtelyck te letten,

Niet op een spooek des Geests; maer op beschreven wetten,
En uyt der Priestren mond, op pene van den ban,
Te leeren Moses last, te smaecken Hemels Man',
Verboden strengh en scherp der sielen dorst te laven
Uyt putten, die 't vernuft verdicht had en ghegraven.
Soo die Gods aenschijn sagh, ons tot Gods woord vermaent,
Dat besight als sijn sweerd, hoe ydel, en verwaent
Is hy, die dompen wil soo Goddelijcken lampen,
En dwalen in een nacht, vol nevelen, en dampen,
Gestegen in een hoofd, dat altijd suft en waelt,
En daer de blinde waen slechts doode beelden maelt.
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Die redelijcker schijnt, treed wat bedeckter voort

Acht eygentlyck schrifts sin niet voor 't waerachtigh woord,
Maer een ghetuychenis van 't eeuwigh woord daer boven,
't Welek de Gesalfden is, dien alle tongen loven:
Ja draeft hier op soo hooch, dat, wie suIx niet bestemt,
Is Nicodemus ') maet, en blijft van 't licht vervremt,
Heeft Swinckveld, 2 ) noeyt gesmaeckt, die hooger was gestegen,
En hoorde een stem des troosts langs ongemeene wegen.
Dus vecht hy met syn schim wat dertel, en wat trots:

,,Want wie ontkent Gods Woord te syn de cone Gods,
„Die 's Vaders wil verklaert, en uyt syn schoot komt dalen,
„En leert hoe God door hem laet syn genade stralen
' Nicodemus = twijfelaar. Kan echter ook zien op de schrijver van de
beruchte Raeghbesem tegen De Ries, door Nicodemus, letterknecht te Wtgeest, en
dus 'n partijgenoot van Vondel.
') Schwenckveld was 'n radikale hervormer in Silezië. De Schrift was slechts
'n getuigenis van 't Godswoord; ten volle geopenbaard werd het in ons; voor wie
eenmaal wedergeboren was, waren de sacramenten overbodig. Hij stond alzo
dicht bij de oude Anabaptisten.
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„Op 'tmenschelijck geslacht? Maer daerom niet te min
„En laet het hey ugh boeck, of liever Godes sin,
„Door letters uytgedruckt, niet nae Gods woord te wesen.
't Sy of wij 's Heeren wil dan in den Bijbel lesen,
„Of hooren Christus self, of die by tot ons send,
„Het is een selve woord, en 't wort'er • voor bekend." ')
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De Dichter der Hebreen roemt anders in sijn dichten,
En leert dat Godes Wet once ooghen kan verlichten;
Den dwasen levert wijs, en in benautheyds graf.
Vertroost het bangh gemoed. 't Is Konings schat en staf.
Wij willen met die staf ons op den wegh begeven,
En wandelen getroost na 't altijt- durend leven,
En schouwen Swinckvelds geest, die van sijn droomen pocht,
En in 't onseker tast en vecht als inde locht. 2)

Maar ook de orthodoxie onder Menno's kinderen, had z'n geschiedenis.
Twee lijnen vielen hier samen: de sterke reaksie tegen de Anabaptistiese
buitensporigheden, en de angstvallige afbakening van 'n eigen eng pad, om
niet af te dwalen in de duisternissen van de zo gevreesde theologiese diep
Beide was plicht uit zelfbehoud. 't Calvinisme en 't Lutherdom-zinghed.
hadden over zeer ruime middelen van geest en numeriek beschikt. In hun
vraagstukken waren ze met kracht en zelfbewustheid opgetreden. Toen ze
onder 't getuigenis van hun ontwaakt Geweten de breede basis hadden
geschoven van de Heilige Schrift, waren ze zo beleidvol geweest, de waardering der onderscheidene Geschriften af te meten naar hunne betrekking
tot de Hervormde kerngedachte, en hadden ze hun leerstelsel laten steunen
op de naar de » regel des geloofs" gekozen en verklaarde uitspraken van de
Bijbel. Ook zij spraken van 'n Godsopenbaring door middel van 't Woord
en van de Geest, zoals de Doopsgezinden. Doch zij beschouwden dit getuigenis niet als 'n tweeheid, maar als 'n ondeelbrae éénheid, omdat, — naar
hun gelukkige verklaring, — zij in 't Evangelie dáárom hun grondgedachte
hadden gevonden, wijl alleen deze, en geen andere, volkomen bevrediging
schonk aan de behoeften van geest en gemoed, die God in hun door zonde
en schuld getroffen harten had gewrocht. Niet zover echter brachten 't de

') De aanhalingen staan niet in de door mij gebruikte tekst. Ook is de punt
achter 't woordje geslacht hier door een v r a a g t e e k e n vervangen.
') Vo. 1-20; 35-60; 71-88; 101-108.
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Doopsgezinden. Zij vatten 't getuigenis door 't Woord en door de Geest als
'n tweeheid op. Kleine luiden, en geen persoonlikheden; verstoken van de
leiding van diepe denkers; wars van leerstelsels; stijfhoofdig bewerende, dat
God de dingen voor de wijzen en verstandigen had verborgen, maar ze de
kinderkens had geopenbaard; — ontkenden ze de theologiese wetenschap, en
hielden angstvallig vast aan de geschreven letter der Schrift. In hen nu
gingen op, die nu de bandeloze vergeesteliking van de Munstersen, uit
reaksie tegen het fanatisme der uitersten, oversloegen tot lochening van alle
rechtstreekse werking van Gods geest, en zich uitsluitend vastklemden aan
't uitgedrukte Schriftwoord als enige bron van gezag in 't godsdienstig geloven.
Wat de toenadering der oorspronkelik kontrasterende uitersten moest bevor
dat ook de rechtzinnige richting het streven najoeg, de zuivere-dern,was
gemeente Gods op aarde te herstellen. Ook zij wilden 'n Godsrijk, dat zich
scherp zou afscheiden van de wereld van de A n t i - eh r i s t; ook zij eisten
voor de toekomstige burger in de reine en heilige broederscbap, als grond
wedergeboorte van 't nieuwe schepsel. Doch, in tegenstelling-vorwade
met de vrije anabaptistiese zin, verklaarde hun wettelikheid, als 't eigelike
zaad van de wedergeboorte, het ongewijzigde woord van God. Zich beroepende
op het woord van Johannes: „Wie gelooft, dat Jezus de Christus is, die is
uit God geboren," vertolkten ze dit dan hun standpunt op deze wijze, dat de
erkenning van Christus als Godszoon bestond in de gewillige gehoorzaamheid
aan z'n Woord, als zijnde het Woord dat hij uit de mond zijns Vaders
ontvangen, en tot ons op aarde gedragen had.
Dezelfde nauwgezette gehoorzaamheid aan de letter nu, verklaart ons bij
de sekte, waartoe Vondel zich rekende, het gebrek aan de noodige ruimte
ter opbouwing van leerstelsels in eigen, zelfstandige geest. Voor hen was al
wat buiten 't prakties- godsdienstige leven viel, en niet in tegenspraak kwam
met hun leer aangaande de menselike vrijheid, 'n dood dogmaties kapietaal.
Wie eenmaal was wedergeboren, werd geacht de oude mens te hebben uitgetrokken, en kon niet meer liggen onder de vloek van de vorige geslachten.
Bij zulken kon geen sprake zijn van erfzonde, noch van andere leerstukken, die samenhangen met de verzoening en met de eeuwige zaligheid.
De schuld van Adam en z'n nazaat rekenden zij geboet door Christus. Wie
stierf in zonde, stierf in z'n eigen zonden, niet in die van anderen. Geen
kind kon, zoals vóór Christus, langer 'n kind des toorns zijn; de pasgeborenen
der Christenen stonden rein, als Adam en Eva vóór hun val, en waren
evenzeer God welgevallig als de volwassenen in hun boetvaardig geloof.
Wie dwaalde of afviel, had z'n loon aan zichzelf te wijten; ieder mens had
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het vermogen het kwade van 't goede te onderscheiden, en naast z'n vrije wil
ook de macht, Gods gebod te volbrengen. — Deze uitspraken bepalen hun
standpunt tegenover de Kalvinistiese predestinasie-leer, en hun houding
omtrent de fractieën, die zich tegen het Gomarisme schrap zetten. En
inderdaad, in hun apologotiese literatuur onthouden zij zich niet, over het
betwiste leerstuk 'n veroordelend vonnis uit te spreken. Het eeuwig verderf
alleen toewijzende aan de goddelozen, verzekeren zij ieder ander z'n heil door
middel van rein geloven en zuivere wandel; ontkennen hardnekkig 't menselik onvermogen, en achten hoogst strijdig met de oneindige goedheid Gods,
'n Raadsbesluit, waarbij de onschuldigen en kinderkens bij beurte verkozen
worden ter eeuwige zaligheid, of verwezen tot de eeuwige ellende. „Na mijn
bedenken een gruwel der gruwelen," had Menno gezegd, en z'n geloofsgenoten zeggen hem na, hoe immoreel ze 't vinden, dat 'n mens, die — zoals
de Calvinisten getuigen, — niet eens in staat is Gods geboden te houden
en over wiens val desondanks al te voren beslist is, door zulk 'n leer in
z'n zwakheid en boosheid gesterkt moet worden. „Geen wonder", roepen ze uit,
„dat dit volk, op die manier met kussens en peluws gesteund, niet alleen
„niet verbetert, maar hoe langer hoe erger wordt !'' 1
)

Vondels „D e c r e t u m horrible" is 'nweerklank op Menuo's g r u w e l
der gruwelen. Het is hetzelfde motief: God kan geen kinderen veroordelen; en dit breed uitgewerkt. — „Zou God 'n Nero zijn ?" laat hij de
vrouwen in barensnood wanhopig roepen, „die welbehaaglik 't onschuldig
„kroost voor 't helse gedierte werpt, of door 'n Troje-brand de wees geworden
„kienen met ruïenen bestelpt? Of is Hij 'n krokodil aan de Nijl, de pasge„boornen verslindend? Of soms 'n Herodes, moordend te Betlehem? Of wel
„'n Moloch, de kinderen als offers in 'n vurige omhelzing verstikkend? —
„Wees getroost," bemoedigt hij de gemartelde moeders, — „zij zijn gered;
„Christus heeft voor hen geleden, God zelf is met u," .....

ghy hebt op uwe sy'
meer
bemint, als ghy.
saed
al
uw
Jehova, die
Hy heeft sijn hartebloed, voor uwe vrucht, vergoten;
En teeckentse in den boeck der saelge bondgenoten.
De hemel is haer erf. Hy locktse met syn' stem.
Hy saemeltse, in den schoot van 't nieu Jerusalem.
Veel liefelicker als een klockhen, met haer' wiecken,
Beschaduwt en beschermt het ongepluymde kiecken.
') Bij Prof. Hoekstra, blz. 273 vg.
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De waerheyt is oprecht: sy hoeft geen' plondergrijns.
Sy toont u 't Paradijs, en d' eer der Cherubijns:
Dat syn de sieltjes, daer uw siel om was verlegen:
Die sich, als Duyven, op hun witte schachijes, weegen;
Veel witter als de melck, die uit uw tepels springht,
Sy weyen in het goud en hemelsblaeu. Hoe blinkt
Hun' kuyf en sachte pruyck, van ingevlochte steenen,
Van d' ongenaekbre son der eeuwigheyd beschenen.
Dit hangwieckt, en dat swaeyt den triomfanten palm.
Een ander toekt de snaer, en weckt yvoiren galm.
Een ander blaest de fluyt. Een ander goude nooten
Wt rosebladen leest. Een ander onverdroten
Eet mann'. Een ander lept der Englen leckerny
Een ander lacht, om Bezaes kinderkettery. 1)

Niet alles is in dit gedicht zo aanvallig als deze kleurige schets van de
Hemelse schaar der Cherubijnen, waarin eenmaal het kleine Konstantijntje
juichend plaats zal nemen. Vondel kan — kortweg gezegd — tegen het Calvi
z'n verdedigers, heel lelik doen. 't Decretum staat in dit opzicht-nisme
niet alleen; maar de invectief gaat hier toch ten naastebij door de meridiaan.
Wat in deze soort literatuur hinderlik is, — behalve dat ze in deze daarvoor
ontvankelike eeuw 'n eenzijdige waardering van de 17-eeuwse geest in de hand
werkt, — het gemis aan 'n streven om de theologiese verschillen wat dieper
op te vatten; de tegenstanders in hun wetenschap en hun eminente leiders
het hunne te geven; personen en zaken niet over één kam te scheren; wat
meer verschil te maken tussen rechtzinnigen en oproermakers; er eens van
af te zien onophoudelik het dilemma te stellen, waarbij wij hebben te kiezen
tussen de „Waarheid"- dienende Libertijnen en de krachtige volksmassa, die
we moeten aanvaarden als de volgelingen van „logenleraars, kindervlegels en
galgetroosters." Zo sterk handhaafde zich de oude letterknecht en bestrijder
van De Ries in deze partijdige blindheid, en scheen anderzijds het Vlaamse
bloed zich' in hem te willen wreken, door hem in 't strijdperk, van 'n boet
heilige in 'n anabaptisties revolutionair om te scheppen. Zonder dat-vardige
hij 't merkt, verleggen zich ongevoelig de grenzen van 't Godsrijk der uitverkorenen om de Amsterdamse Libertijnen en hun patroon Barnevelt, en
wordt de wereld van de Antikrist hoe langer hoe meer verzinnelijkt in
't Gomaristies Kalvinisme. De zaak is, dat Vondel zijns ondanks in de
') Bij Unger (1630—'36).
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geweldige wervelstroom van die tijd werd meegesleept. Als volgeling van
Menno, tegen de predestinasie-leer gekant; door de omgang met Spieghel
en de zijnen in z'n antipathieën gestijfd, bevond hij zich, toen de Calvinistiese dogma's in de Hervormde kerk doordrongen, door het toeval in 'n kring
van mannen, die gevormd in de school van Erasmus, minder heil zagen in
'n theologiese dan in 'n humanistiese hervorming, en die in de uiterste konsekwensieën van de Geneefse leer voor de godsdienst en de zedelikheid meer
schade dan zegen verwachtten. Zolang allerlei richtingen onder de aanhangers
van de hervorming waren vertegenwoordigd geweest, had er geen. gevaar voor
'n scherpe strijd bestaan. Maar het aantal Geneefse predikanten nam voortdurend toe, en ook bij 'n nasie als de onze, die zo had moeten worstelen
voor z'n opkomst, zou 'n leer ingang vinden, die zo sterk de nietigheid van

de menselike raadslagen tegen Gods beschikking predikte. Daardoor echter
moesten de humanistiese en stoïese elementen hoe langer hoe meer van de
volksgodsdienst vervreemden, en toen A r m i n i u s tegenover de afgeronde
belijdenis der Gomaristen, meer ruimte en vrijheid vroeg, verenigden zich de
heterodoxen tegen 't kerkelik en polietiek overwicht van de aanwassende Macht,
tot 'n gemeeuschappelike fraksie, met 'n gemeenschappelik program, dat, van
hun defensief standpunt, de vereiste verdraagzaamheid vroeg om geduld te
worden, en zo nodig de arm van de Overheid, om die verdraagzaamheid te
gebieden. Ziedaar iets, wat Menno's kinderen altijd hadden begeerd, evenzeer als ze het praktiese Christendom voorstonden, dat Armin i u s en de
zijnen bedoelden. Het Doopsgezinde kader omvatte de Libertijnse leuzen,
en Vondel kon E p is cop i us steunen en 'n V o r s t i us gelijk geven, zonder
dat hij in 'n enkel opzicht de leer van z'n vaderen hoefde te verzaken.
Alleen, ook op 'n minder mild standpunt als 't onze, — met niet zo is
schelden. Men zou immers elkander in liefde verdragen, zoals D e Groot
het wilde; of, als Men no, gezamenlik zoeken naar 'n rein, christelik leven•
Of, zoals Sp i e g h e 1, berusten in wat de wereld wou, en 't oefenen van de
deugd voor zichzelven houden. Of ook, als Hooft deed, uit 't Muidertorentje de wereld bekijken, en de onvolkomenheid der indievieduën weg
laten zinken voor de bemoedigende lessen uit de Historie-Spiegel! Maar
't mocht zo niet zijn. Zie en proef de verguizing in 'n Rommelpot, E e n
otter in 't b o l w e r e k en 'n Haan Kalkoen, verzen met geen andere
inhoud als persoonlikheden, met geen ander doel als om te kwetsen, met
geen andere waarde dan als bewijsplaats voor de onzuiverheid van de stand
der partijen. De verlustiging des harten in de Harpoen over 'n gekapittelde
leraar, aan wie door z'n dorpsheer een regel des geloofs gesteld wordt, is
minstens misplaatst; evenmin als de Calvinist, zou 'n Mennoniet in 't belijden
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de bemoeing van de Overheid hebben geduld. En dat alles ging uit naam
van de Vrijheid, waarvan men aan beide kanten maakte, wat men maar wou.
Voor de orthodoxen gold het als 't recht tot vrije prediking en propagering
van 't zuiver Evangelie-woord, desnoods met onderdrukking van 'logendienst'
en 'afgoderij'; bij de dissenters betekende het de vrijheid om in 'n zelfde
Kerk hun afwijkende gevoelens te verkondigen, desnoods met verwerping
van de uitgedrukte geloofsbelijdenis als regel des geloofs. En in de strijd
werd het Vrij heids- begrip noch meer gerekt. De rechtzinnigen beriepen zich
op de afscheiding van Spanje als op 'n strijd voor de onafhankelikheid des
Geloof s, en eisten, als weleer, de Staat als 'n instrument in Gods dienst;
de minderheden hielden de oorlog voor 'n kamp voor de vrijheid van Geweten,
en vroegen van de Overheid, als leiders van de opstand, de bescherming
van allen, en 'a k o n t r o l e r e n d e poliesie- dienst.
In de toepassing heeft deze, de Libertijnse iedee, gefaald; en zo het
droevig uiteinde van B a r n e v e l t ons niet leerde, met welke ernst de strijd
gevoerd is, en de bovengenoemde spotdichten niet de hartstochten tekenden, die
er bij betrokken waren, we zouden de betekenis van de nederlaag kunnen
afmeten naar de verontwaardiging, waarmee het vonnis over de vallende
partij gestreken, ontvangen en gedragen is. En deze verontwaardiging heeft
Vondel stukken van onsterfelike waarde in de pen gegeven. Wat scherpte
gaf niet de toorn aan 'twoord in z'n Medaellie voor de Gommariste
K e t ter ni e e s t e r, waarin de kort gebonden, sarrende strofen in effect dolken
nabij komen, die in geregeld tempo in de ruggen der vermaledijden stoten.
Wat hoge kunst gaf niet het wee over 't verlies van z'n Iedeaal, aan z'n
J a e r g e t ij d e, waarin strofe op strofe de vloeken schallen door de heilig
statige toon van de ode de trillingen voor zich heendrijft-spreking,d
van de nauweliks gesmoorde wraakkreet. Voorwaar, ook hier moest veel
geleden zijn, voor dat de Vrede in 't hart trad! Maar als dan die Vrede
eenmaal zal komen, en de wateren des gemoeds bijwijlen in kalme spiegeling
liggen, dan geeft de ziel weer 't beeld terug van 't reine Menno's -kind.
Met dankbare blijdschap begroet hij, als de vrucht van 'n meer verzoenende
polietiek, in 1630 de stichting van de eerste Remonstrantse kerk te Amsterdam, en terwijl de geesten van Men no en S pie g h e l hem toelachen,
ruist er in hem als 'n stille psalmzang :
De schaer, die niemand doemt, als dien Gods woord afsondert,
En streckt een pylaer, aen 't bouwvalligh Christendom;
Die eeuwigh werd geboeyt, vermoord, verdoemt, geplondert,
En. 't opgelegde kruys geduldigh droeg alom;
Dees' veylge samelplaets verworf ten lange lesten.
T. & L. vu l.32

J. Koopmans

498

Bewaer, o Heer, bewaer d' onnoosle lamrenkoy:
Bescherm oock d' Overheyd van d' Amsterdamsche vesten,
Dat nimmer wrevelgeest haar' wysen raad verstroy:
Op dat wy heylighlijck, en niet een goed geweten,
U, na uw heyligh woord, aenbidden onbelet,
En onsen wandel soo, nu uw' geboden, meten,
Das wy den bergh des heyls beklimmen, sonder smet.
Vergancklijck is de stof van desen tabernakel:
Dies heffen wy ons hart na 's hemels hooge kerck :
Van waar een' stem ons wees op Chiistus, Gods orakel:
Wiens kracht in ons voltoy syn aengevangen werck. ')
„Myn jonkheit bondt door errefleer zich aan een Secte, en geen meer,"
heeft Vondel in z'n Toetssteen gezegd, en we hebben, met gedichten
als de Christen Tempel voor ons, geen reden om aan z'n verklaring te
twijfelen, al tijgt Westerbaan hem aan, minstens driemaal z'n rok te
hebben gekeerd. Veeleer heeft hij met het uitsteken van de broederhand
aan 'n schaar ballingen en verdrukten; met het vurig wensen naar 'n rein
prakties Christendom, waarin 't verschil in 't leerstellige in 't midden mocht
worden gelaten, maar allen zouden streven naar 'n leven in Christus, — zich
trouw betoond aan het Doopsgezinde iedeaal van 'n éénheid van zin op de
leest van de eerste Apostoliese gemeenten. Veel meer dan de andere Hervormers
noch, had het strenge Schriftgezag hen aan de Aposteleeuw gebonden; en
zoals de vervallen tempel te Jeruzalem op z'n eerste grondslag was herbouwd,
en alle godsdienst was gebazeerd op de Wet, zo zou volgens hen ook het
vervallen Godshuis, dat de naam van christelike gemeente droeg, op het
fondament gesteld moeten worden van de Apostelen en de Profeten. Vandaar
hun voortdurend beroep op de leer en de gebruiken van de eerste Christenkerk. De boeken van 't Nieuwe Testament waren hun het volledige We t b oak
waarin Gods geest de artiekelen van 't Christelik geloof en de Christelike
levensregelen had gecodificeerd. Niets dan dat woord erkennen ze als richtsnoer van geloof en geweten; voor andere getuigenissen tot bevestiging van
de Waarheid, zoals de ervaring in 't gemoed, sloten ze eenvoudig de deur.

Voor de kennis van de veranderde godsdienstige richting van Vondel
kunnen we niet eenige veiligheid 'n paar lijnen volgen, die in het boven') Op den bou van den Christen Tempel t' Amstelredam. Bij Unger.
(1630-1636).
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staande 'n aanvang nemen. Door hun vastklemmen aan 't Nieuwe Verbond,
zou bij z'n geloofsgenoten het Oude Testament alleen op die plaatsen gezag
hebben, welke terugvoerden op de Evangelieën, en zouden tegenover het
weg te vallen ondienstige, die typen relief krijgen, welke het verbond van God
met het mensdom afbeelden. Noach en Abraham zijn dan ook bij hen mannen,
die als Christenen leren en prediken, en in hun verdrag met Jehova de
Deze voorliefde, onder de Doopsgezinden, voor
nieuwe gemeente stichten.
Kerkelike 2 ) typen, verklaart bij 'n zo sterk histories-didaktiese aanleg als
Vondel, het zoeken van vóór-christelike precedenten van 't Christelik geloof
en leven, zoals wij ze ontmoeten in z'n Abraham d e Aartsvad er, en
z'n Helden G o d e s, in welk leerdicht de Vaderen en de Profeten hand
aan hand de schakel vormen, die in Christus sluit. Niet onmiddellik heeft
echter deze typiek tot 'n vereenzelviging van de heerschappij der Wet niet
de Christelike bedeling behoeven te leiden. Vondel zelf toont te goed te
weten, wat hij aan z'n geloof en z'n leven schuldig is. — „Wil men ons
voorwerpen" zegt hij, „dat men de voorbeelden des ouwden en nieuwen
„verbonds met onderscheyd moet aenmercken: dat wij de Heyligen, die voor,
„en onder de wet leefden, moeten naevolgen alleen in 't gene daer in zij ons
„als naevolghelycke voorbeelden zijn naegelaeten: dit heeft ook de gedachte
„schrijver omsichtigh aengemerckt, als eener die wel verstond, dat de wet de
„schaduw van toekomende goederen, en niet het beeld der dingen zelve
„behelsde." 3) Maar ook zonder de samensmelting van de Mozaiese met de
Christelike godsdienst, lag er in deze typiek 'n ander gevaar. De Evangelieën
zijn niet voor niet gent op de Joodse verwachtingen, en 't speuren van de
belofte in 't beeld had z'n konsekwensieën. Zo de Wet slechts de donkere
schaduw was van 't licht der Evangeliese Waarheid, en 't manna, Paaslam
en toonbrood alleen maar 't beeld waren van 't Christus- offer, hoe konden
dan 'et brood en de wijn van 't Sacrament slechts tekenen zijn van het
afgebeelde, en niet het beeld zelf? Stond dan de bedeling aan de Christen
maar even hoog als de bedeling aan 't Jodendom onder de wet? Dit betoog,
Vondels veilig voetstuk in z'n Eerste Boek van de Altaargeheimenissen,
heeft later z'n Misoffer verdedigd, en hij is, uitgaande van z'n oorspronkelike
geloofswaarheden, niet alleen af gaan staan van Luther en Calvijn, maar
noch veel verder van de zijnen zelf, die vooreerst al vertoonden, dat het N. T.
')

') Bij Prof. Hoekstra, blz. 108.
) Zie ook blz. 172, 173, 175 aldaar.
') De Heiden God es. Aen den opmerckenden en verstandigen Leser. Bij
Unger (1618— '20).
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eigelik geen Sacramenten gebood, en zo ze zelf al 't Avendmaal vierden, dan
toch deze ceremonie alleen lieten terugwijzen op 't enige genademiddel volgens
hen, n.l. Christus en z'n kruis.
Eveneens was 't de voorliefde voor 't eerste Apostoliese tijdvak, —'n erfenis
trouwens van de met communistiese sympathieën bedeelde anabaptistiese
voorouders, — die bij 'n geest, welke allegoriese bouwstoffen zocht tot verzinnebeelding van het Al — tot soortgelijke verre konsekwensieën kon voeren. Uit
Vondels verhouding tot de predestinasie-leer en de verdere Calvinistiese
vraagstukken rakende de erfzonde en de verzoening, blijkt ons, dat z'n
Nieuw -Testamenties standpunt even vreemd is aan 't Pauliniese, als 'et, door
de hoge betekenis, die er aan Christus' Verlossings -dood wordt toegekend,
aan de geest van 't Johannes- evangelie verwant is. En 't is juist dit Johannesevangelie, dat door z'n breede samenvatting van uiteenlopende stelsels in
één iedee, aan 't Christendom het karakter heeft gegeven van 'n wereldgodsdienst, waarin de Heidenen, gelijkberechtigd met de Joden, als verstrooiden

tot één geheel worden verenigd. Overeenkomstig deze gelijkstelling der
volken, wordt niet alleen in 't O. T., door voorafgaande verkondiging en
typiese aanduiding, de Nieuwe Toekomst voorspeld, maar ook aan 't Heidendom
'n zeker aandeel gegeven in 't van den beginne af, door de duisternis blinkende
Licht. Zo kon dit Evangelie, met de constituerende elementen van het
Katholicisme in zich, de weg wijzen, om in de praktijk te verwerken, wat
het in kiem en strekking verkondigde: het aantonen van de voor -christelike
heilsprediking in de literatuur der Ouden, en de uitbreiding van 't Apostoliese
rijk in de toekomst, te prediken met voorgang en in geschrifte. Dat Vondel
het tot z'n levendoel stelde, om, steunende op het getuigenis der Heidense
en Joodse Christen-profeten, de Toekomst aan 't Verleden te knopen. — we
toonden het aan in ons vorig hoofdstuk. En dit denkbeeld van 'n uitbreiding
van 't Kerstenrijk over alle volken, ontwikkelt zich bij hem naarmate de
behoefte toeneemt de grenzen waarbinnen hij zich zelf en 't mensdom 't veili gst
acht, om breder Gemeenschap te leggen; dat is, als hem de strijd vermoeit;
eigen drijfveren hun kracht verlammen tegen de overwinnende weerstand van
't Calvinisme hier; de Europese oorlog, in plaats van 'n vrijheidskrijg, bij
't verwereldliken der motieven, een Straf wordt door 't sombere Noodlot over
de rusteloze mensheid gewenteld; als vrouw en kinderen, opgaand naar betere
gewesten, verwijtend herinneren aan 't broze aardse bestaan in zoudige tweedracht
gesleten. Dan komen, eerst stamelend, de eerste klanken van 't breed
aanrollende Vrede op aarde 1 ) Aan Zwedens koning vraagt hij voor z'n
!

') Bij Unger (1630—'36).
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geboortestad verschoning van de oorlogsrampen; hij tracht de eertijds zo
vaak bezongen „Nassauwer" tegen te houden op 't oorlogspad: » meer dan de
laurieren sieren de vorsten d' olijf"; hij wekt z'n kunstbroeders op tot de
vredezang: „Zing, Tijmen, de vrede; laat zwaarden rusten, steden bloeien!" Een
bredere studie schraagt ondertussen het Apostolies Iedeaal. De grenzen der
Christenvolken verdwijnen; de nasieën, de indievieduën worden één. Daar reikt
hij de hand aan de erfvijand van gister, tans broeder of zuster in den gebede,
morgen in den gelove, eerlang medelid in 't Betere rijk: Isabella, die in
't aardse hof niet de vrede kon vinden, verliet de wereld, om ze in 't hemels
te sluiten. En zie, in de hogere gewesten vergeten ook G u s t a a f van
Zweden en Sigismund van Polen het aards krakeel, en hemelse geesten
geworden, ademen ze 'n „zaliger juweel ", de Goddelike Vrede, in de harten
hunner kinderen: Polens koning strekt de hand naar Zweden uit tot 'n
Bestand, en 't licht der Hope straalt, waar de Turken de kimme dreigden
te versomberen. „Van Ladislaus uit gaat de zege van 't Kerstenrijk,"
droomt de dichter, en als later het sterk gekoesterd iedeaal van 'n mensen
wereld als de bruid Christi eens 'n vaste en zichtbare vorm mocht krijgen
in 't bij tradiesie aangewezen Kerkelik en Wereldlik Geheel, zal 't onder de
vorstenrij, die deze samensmelting mee helpen voorbereiden, de Poolse koning
zijn, aan wie met het opheffen van de „Tweedracht der Christe Princen"
in 't fel bewogen Europa, de ereprijs moet worden uitgereikt.
Op sijn heiligh voorbeeld volgen
Alle vorsten van Euroop,
Die geheilight door den doop,
Haeten dat men smoort verbolgen.
Rood van moord, vermast van roof,
't Zaad van 't Christelijck geloof.
Dat hem alle Christe tongen
Daer voor danken. Dat syn lof
Streek der dichtren rijckste stof.
Eeuwigh werd sijn eer gesongen.
In triomf op 't allerblijst
Van de monden, dien hij spijst.

Tans op de vooravond van z'n uiterlik-geloofsverandering, en op de
drempel van 't Gebouw, dat hij aan de hand van bevriende en door hem
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vereerde priesters zal binnentreden, pogen we ons in 't kort de oorzaken te
herinneren, die in hun resulteren de richting in Vondels zielestreven hebben
gegeven, zoals die zich als de hoofddraad in z'n literatuur afspiegelt. We
toonden aan hoe de Mennoniet van weleer de grenzen van z'n oppervlakkig geloofsgebied heeft kunnen verruimen, zonder de dogmatiese diepte van 'n
specifiek eigen leerstelsel behoeven te begeven. Wat meer is, door aan de
ene kant aan de Schriftlijn vast te houden, en anderzijds het Apostolies
iedeaal aan te hangen, heeft hij door de Joodse typiek en de N. T. tendenzliteratuur heen, tot de verchristeliking van 't Heidendom en de uitbreiding van
't 'Kerstenrijk' kunnen komen. Als 't Doel belijnd is, gaat hij aan de arbeid
met 'n ijver, die ons verbaast, en die noch niet de jaren klimt. De
konsekwensie, waarmee hij de verallegorisering van 't Zijn en 't Verleden
handhaaft en doorvoert, herinnert aan 't radikalisme van z'n Anahaptistiese
voorouders; de vermetelheid, waarmee hij anderer uitspraken binnen de kring
zijner argumenten trekt, veronderstelt het zelfde Vlaamse revolutionarisme,
dat we bij Maerlant vinden, met wie trouwens Vondel, wat z'n kerkelike
ijver, orthodoxie en Overzee -se iedealen betreft, menige overeenkomst vertoont.
Alleen het strijdprogram is na zoveel eeuwen historie, voor Vondel groter
geworden. De kamp gaat niet alleen tegen de , Seyth" of Turk, maar ook tegen
de strijdbaarder Calvinistiese erfvijand. Hoe breed Vondel de grenzen van
z'n Christenwereld ook stelt, voor deze onverzoenlike tegenstanders is er in
z'n Nieuwe Mensheid geen plaats. Ze waren hem te rationalisties, te „vernuftig ";
ze slepen hun zware dogma's voor hem te massief, te belijnd, dan dat ze door
hun lichte beweegbaarheid plaats konden maken voor de ruimte, die hij van hen
vroeg. Altijd blijft hij z'n voeten stoten tegen hun stenen; altijd vliegt hij,
als hij voor 't beschreven" pad, de „onbeschreven" vrijere lucht kiest, vast
in het spinneweb van hun letter; en bij voorkeur belastert hij ze, in hun
Geneefs exclusivisme, als de eigenzinnige en onbevattelike Joden van het
;

moderne Kapernaüm.
J.

KOOPMANS.

SCHRIFTEN ZUR LIMBURGISCHEN SPRACHE
UND LITTERATUR.

(Vervolg van blz. 475.)
Die 54. und 55. lieferung der „Bibliotheek van mnl. Letterk." enthalten den
1. u. 2. teil einer ausgabe von Dr. J. Bergsma „De Levens van Jezus in
het Middelnederlandseh." Da diese interessante und wichtige nl. bearbeitung
der evangelien bisher nur nach der St. Truijener hs. mangelhaft von Meijer
herausgegeben war, und der durch frühere arbeiten schon bewährte jetzige
herausgeber drei hss. nebst fragmenten einer vierten benutzt, so ist nicht zu
bezweifeln dass seine arbeit als eine höchtst willkommene zu bezeichnen sein wird.
Er druckt die Stuttg. hs., deren text flämisch ist, und die limb, nebeneinander,
was an sich schon gelegenheit zu interessanten studien gewährt. Unser
urteil müssen wir bis zur vollendung der arbeit aufsparen und behalten uns
vor, dann an diesem orte auf sie zurück zu kommen.
Wir wollen dafür, nachdem nun ein reicheres material vorliegt, um die
mundart in ihren verschiedenen abschattungen zu studieren hier zum schlusse
für die leser dieser zeitschrift die haupteigentümlichkeiten, durch die sich
das Limb, von den übrigen nl. mundarten unterscheidet, zusammenstellen.
Dabei sei noch einmal auf den eingang dieses artikels verwiesen und darauf
aufmerksam gemacht, dass es ein einheitliches Limburgisch ebenso wenig
gibt, wie ein einheitliches Niederländisch, oder Westniederländisch. Die sprache
des St. Truijener Leven van Jezus z. b. — die hs. könnte wohl in St.
Truijen selbst geschrieben sein — nähert sich bereits viel mehr dem Vläm.
und damit dem allgemeinen charakter der mnl. Schriftsprache, als die übrigen
hier in betracht gezogenen limb. schriftwerke. Von den anzuführenden
einzelheiten gilt auch wohl keine einzige für das Limb, in seiner gesammtheit,

oder begegnet nicht irgendwie auch im Ni., wie überhaupt kaum eine einzige
sprachform aufzutreiben sein dürfte, die das gesammt-Limburg. gegen das
gesammt -NI. kennzeichnet.
Orthographie. 1. Ein bemerkenswerter unterschied besteht darin dass
die lange oder gedehnte vocalquantität in geschlossener silbe häufiger unbezeichnet bleibt als im Ni. Es steht also z. b. häufig bei vermutlicher dehnung
nact, bilde, dogt, arm, scarp, wort, 3. p. gert, lest, heft, sprict, praet. werde,
macde, lefde, gen. dags lofs und trotz bewahrter länge oc, gelic, ser, gut,
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not, rat, altos, verliet, irrt, blef, genagt, horde gevulde, wisde, ledre „ladder,"
scaps, Ions, richeit.

Es ist mithin schwieriger, die thatsächliche quantität zu bestimmen. Wo
für die mittelalterliche sprache unsicherheit bleibt, müssen besonders die neueren
mundarten herangezogen werden, wobei aber nur nicht übersehn werden darf,
dass ohne zweifel in der zwischenzeit noch kürzungen, wie neue dehnungen
platz gegriffen haben.
2. Soweit die länge beim i bezeichnet wird, tritt neben das nl. ij (y) auch
ie, also z. b. eist „gij zijt" wies „wijs ". S. no. 20.
Was die consonanten betrifft, so ist kaum über etwas anderes, als über
g zu sprechen, in dessen gebrauch oder bezeichnung allerdings wesentliche
unterschiede bestehn.
3. Die schreibung gh tritt sehr stark zurück und überlässt dem einfachen g
den platz. G wird aber auch gern geschrieben, wo phonetische verwandlung in ch
statt findet, wie in dage, vragde, jegenwertge, dag, weg, drug, heileg, roeteg.
Weiter tritt g auch für etymologisches eh (h) ein, z. b. in dog und nog, in
lig hams (statt lichhame), laghen „lachen", und so ist auch gt für altes ht die
beliebte schreibung z. b. regt, rigten, nagt, dogte, sogte, geslegte, sagte „zacht."
4. Anderseits werden aber auch phonetische Veränderungen manchmal
genauer bezeichnet als im Ndl. Fälle wie tfolk, ontfangen sind zwar auch
nl., aber etwas entsprechendes wie stags („des daags "), stivels, scheeras (— des
geens), schuts (des guts), schees (des geestes), suschedan (sus gedaen) wird
man dort nicht leicht finden. Kern § 11.4.
Thatsächlich scheint die quantität in allen wesentlichen puntten mit der nl.
übereingestimmt zu haben. Abweichend ist nur 5. die oben s. 337 besprochene
dehnung nach analogie in fällen wie naet » nat", lest „lid" oder in präteriten
wie aet, bast und 6. die dehnung vor gewissen consonanten, besonders vor
cht wie reegt, naecht, doechter. Kern § 16.
Zu den consonantverbin')

') Kern hat diese erscheinung nicht erschöpfend verfolgt. Für die dehnung vor
cht ist auch das material in § 15 und § 215 hinzuzunehmen, ausserdem die zusammenstellungen von B. H. oben 6, 317 ff. Solche fälle wie reegt hätten vielleicht

in den text aufgenommen werden sollen, obwohl es sehr gut denkbar ist, dass
der autor mit vollem bewustsein zwischen schriftsprachlichem recht und mundartlichem Teecht unterschied. Die beispiele finden sich in den Serm. nämlich nur
da, wo die ae, ee usw. durch den zeilenschluss getrennt werden, und vielleicht aus
rein graphischen rücksichten ausnahmsweise die mundartliche form herangezogen
wurde. Dass aber die dehnung der mundart gemäss war ergibt sich aus anderen
limb. texten, ferner auch aus dem ausfall des h (s. unten no. 34) und aus der
übereinstimmenden erscheinung in benachbarten deutschen mundarten. Da nun
bekanntlich cht (auch das aus [t) in weitem maasse eine verkürzende wirkung auf
vorangehende vocale ausübt, so haben wir hier zwei entgegengesetzte erscheinungen
nebeneinander, und es kann in der that im einzelnen fall zweifel entstehn, ob wir
z. b. in saechte „zacht" (aus sägt) oder in soechte, suechte „zoekde" (aus söhta)
wieder jüngere dehnung oder noch bewahrung der alten länge haben; vgl. Mnl.
Gr. § 42, van Holten § 5 und 8 e. Da wo fälle wie gereecht, also neue dehnung,
erwiesen ist, dürfte stets die erstere annahme die wahrscheinlichere sein.
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dungen die dehnung bewirken können tritt hier auch rr; s. Kern § 16 b u.
vgl. oben s. 470 puren.
7. Neuere mundarten beweisen vielfach vocalkürzung vor gewissen consonanten, besonders consonatverbindungen; vgl. roerm. dümke „duimpje", hvske,
krütje, dütsch, bedüje (Simons s. 24; it gegen sonstiges ü; merkwürdiger weise nicht
bei anderen langen vocalen); lilk „leefijk ", innig „eenig" (Simons § 5 b.), iöpt
„loopt", zwätde „zweette" u. a. (Simons s. 51), vgl. auch Jellinghaus Ndl.
Volksmundarten § 66, 3. Es wäre zu fragen, wie alt die erscheinungen sind.
Wir gehn zu den einzelnen lauten über.
8. Im Nl. sind vor id und lt a und o zusammengefallen, indem in beiden
fällen (über old, olt) oud, out entstanden: Das Limb, unterscheidet beide noch,
indem a und o ihre verschiedene qualität gewahrt haben. Die auflösung des 1 zu
einem vocalischen laut hat sich auch hier vollzogen, so dass also z. b., wenn u
daraus entsteht, cáut und gout nebeneinander stehn. Veldeke und Gl. Bern.
haben noch al, of und auch später kommt die schreibung, als historische, neben
au und ou vor. Ganz sicher kann man aus ihr auch für die älteste zeit nicht
schliessen, dass das l noch nicht aufgelöst sei. Kern § 78, 79; Levit. § 51.
9. Für ursprünglich i öder auch e standen im Westgerm. öfter e und i
nebeneinander, wie z. b. skerna und skirm; spil und spel; skip und skep;
sieht und sliht nhd. schlecht und schlicht; nest und nist; lekkön und likkón,
mnl, silver u. selver. Die verteilung dieser laute ist anscheinend ziemlich
regellos, so dass sich mancherlei springende verhältnisse nicht nur zwischen
den einzelnen grössern sondern auch zwischen kleinem o sprachgebieten ergeben,
die sich schwer formulieren lassen. So auch zwischen Limb. und Ni. oder
zwischen einzelnen teilen dieser gebiete. Wir hätten hier etwa zu nennen
veech „visch", .screft „schrift", lest „list", besonders das regelmässige adv.
decke (mnl. dicke) „oft"; umgekehrt z., b. stric, mnl. gewöhnlich strec. Kern
§ 30 ff., Behaghel XLIV ff., Levit. § 54 ff.
10. Statt i vor nasalverbindungen steht sehr häufig e, z. b. begen, sen,
bennen, blent, venden, venter, wenken, dwengen, penxdag. Obwohl in limb.
schriften dafür auch häufig i steht, und anderseits auch im Mnl. dafür häufig
e vorkommt (Mn!, Gr. § 73; § 60 anm. 1; van Helten § 96 opm. 1), kann
doch die häufigkeit des e immerhin als characteristisch für 's Limb. gelten.
Kern u. s. w. a. a. O. Im übrigen gehören die beiden letzten erscheinungen
zu denen, worüber oben gesagt ist, dass sie sich nur durch neue und weitgreifende
untersuchungen genauer erfassen lassen werden. 1
11. Wie beim alten i, so haben wir auch beim u schon im Westgerm: öfter
doubletten; vgl. wulf und wolf, wolle und wolle, buk und bok, up und op,
lust und lost, kus und kos u. a. Später wird dann die entwicklung eine fast
ebenso bunte, wie bei i und e. Auch fürs Linib, ergeben sich dem Ni. gegenüber
)

') Anscheinend umgekehrt geht das durch den i umlaut aus a entstandene oder
durch entlehnungen aufgenommene e vor nasalverbindungen, wie in denken,
menthe, kennen, venster limb, und mnl. gern in i über. Die neueren limb.
mundarten bestätigen diesen übergang. Kern § 20.
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unterschiede in einzelnen wörtern. Da sie aber auch innerhalb des Ni. und
innerhalb des Limb, selbst vielfach zwischen u und o wechseln, so ist es
schwer, etwas zu formulieren. Kern § 39 und 46, Simons § 6.
12. Mehr gruppenweise tritt hervor, dass vor nasalverbindungen, wo das
NI. dort, wo in der folgenden silbe kein i, j folgt, und durch ausgleich auch
sonst, o hat, im Linmb, wenigstens neben o auch u erscheint, z. b. dump
„dom," gesunt, hunger, hundert, iune, kumber, sunne, gebunden, gedrunken,
stunde. S. n°. 23.
13. Dieses u entbehrt, soweit nicht i -umlaut hinzutritt, der färbung
nach ü hin, die die nl. (wie die franz.) u-laute kennzeichnet. Auch sonst
ist das limb. ü der aussprache nach als das deutsche u aufzufassen, nicht
als das iii .; z. b. buc (vläm. buc, nnl. bok), bucken „bukken" wären in
nnl. Orthographie als boek, boekken zu schreiben.
Ursprünglich kurze vocale in der dehnung.
14. i und ü in offener silbe werden im Nl. bekanntlich zu é und 5,
hingegen im Nhd. zu i (geschrieben ie) und ü: nl. weder nhd. wieder, nnl.
stove nhd. Stube. Das Limb. nimmt auch hier eine mittelstellung ein, sowohl
é wie i, ö wie u kommen vor. Soweit nicht ausgleiche oder sprachmischung
im spiel sind ist die heimische lautregel wohl so zu fassen, das 2 und
entstehn, wo in der folg. silbe a-, o-, e -laute oder deren diphthonge folgten,
sonst i (und ü) (s. Tijdschr. 15, 62). Einige beispiele für i: wider, widewe,
him.el, geviderte, bilde (aus bilede), hiden „heden ", siker, nider, sigeloes,
sigel, liveren; auch ie geschrieben, so z. b. auch 3. p. briect. 1 ) Kern § 33
ff., Behagel XLV, Jellingh § 6 X. Das Gl. Bern. stimmt ziemlich mit den
Serm., während man für Veldeke nur è annimt.
15. Auf dem gebiet der langen vocale kommt verhältnismässig selten
o für ä vor wie roet „raad ", moscap „maagschap ", stoen (Kern s. 22 und
die „toevoegsels ", Levit. s. 144, molen Gl. Bern.). Es sind vereinzelte versuche
die aussprache des ä als c o, die auch ausserhalb Limburgs in Nieder -, Mittelu. Oberdeutschland so weit verbreitet ist, zum ausdruck zu bringen. Stellenweise
mag auch eine noch mehr geschlossene aussprache als ao gemeint sein. Auch
viele nl. mundarten stimmen freilich mit gleicher oder ähnlicher aussprache ein.
16. Im Germ. gab es einen verhältnismässig seltenen laut, der als ê 2
bezeichnet wird (vgl. Zeitschrift für deutsch. Altertum 40, 1 ff.) und auf
') Für u verzeichnet Kern nur einige fälle, wo i -umlaut hinzukommt: dure
„tür", huvel „hügel, unebenheit," iude, gevugelte und formen von mogen, sowie
zullen: muge, sule, sulen, Auch aus den neueren mdarten weiss ich nichts ent
beizubringen, jut (joet) "Jude" kann beeinflusst sein. Da die plurale-scheidn
der praet. der u- klasse (budun usw.) gleichfalls — durch ausgleich — beeinflusst
sein können, so bleiben in der that kaum beispiele übrig. Aber die schreibug u für
den umlaut spricht stark dafür dass theoretisch dem é ein ü parallel zu setzen
wäre. — Wenn man ganz vorsichtig sein will, mag man übrigens die möglichkeit
in betracht ziehen, dass zunächst überall und 5 eingetreten seien, die dann
zum teil je nach dem ursprünglichen vocal der folg. silbe später zu i und ü
geworden seien, also doch nicht in allen fällen gleich gelautet haben könnten.

Schriften zur Limburgischen sprache und litteratur.

507

dem grössten teil des westgerm. gebietes, vielleicht auf einem noch grösseren,
als man annimmt, (s. oben s. 107) zu einem Diphthongen, altlimb. ie, geworden
war. Derselbe laut war in verschiedenen anderen fällen entstanden, so in
fremdwörtern aus rom. e oder ae (oder auch ê) wie in brief, in den pronominalformen die, sie, wie und weiter flectierten formen, im zablwort drie, im
Nl. auch in einigen verba mit e in der wurzelsilbe auf das h folgte, besonders
.ien, geechien, plien, sowie im zahlwort tien und in vie (neben vee). In allen
diesen fällen trifft der laut mit dem aus germ. iu entstandenen ie, wie in
lief, zusammen und ist mit diesem unten in no 20 zu besprechen. Hier ist
nur zu erwähnen dass in bezug auf die zuletzt genannten wörter das Limb.
nicht ganz mit dem Ni. stimmt. Die Serm. haben zwar sin, plin, geechin
aber abweichend vom Ni. das zahlwort als ten (Kern § 27), vgl. deutsch
zehn, wo es aber z. b. auch sehn lautet (dagegen z. b. im pron. sie). Limb.
auch vee.
17. Ähnlich wie dies ê 2 war der germ. Diphthong ó zu uo diphthongiert.
Während im Mnl. dafür oe herscht, sind im Limb. u-laute überwiegend;
die normalen bezeichnungen sind ue, oder u, z. b. buec, gnug „genoeg" blame,
dun, ruepe, gut, suffix -dum. Die aussprache ist schwer zu bestimmen.
Im Ni. herscht die aussprache von deutsch u, während im Limb. — u. gewiss
schon zur zeit der denkmäler — wieder ein o-laut eingetreten ist, wie im
Nd. und Deutschfränkischen. Im Deutschfränkischen ist hingegen vor r der
u-laut geblieben, was auch wenigstens für Veldekes mdart anzunehmen ist.
Dass man dies o nicht für identisch mit dem alten ó-laut, auf den es zurück
geht halten darf, ist früher gesagt (oben s. 106 f.). Kern § 41 ff., Behaghel
LIV ff., Leviticus § 37 ff., Simons s. 31; Jellingh. § 4 X.
18. Die verteilung der laute (resp. schreibungen) ei und ê in entsprechung
von and. ei aus germ. ai stimmt nicht ganz mit der nl. Aber bei den vielfachen schwankungen einerseits im Ni., andrerseits im Limb. lässt sich nicht
leicht etwas darüber formulieren. Ich verweise auf die ausführliche behandlung von Kern § 50-52. Hervorheben möchte ich nur dass auch im praet.
der st. vba mit im v im praes. manchmal ei erscheint. Über den i-umlaut
ist nachher zu sprechen.
19. Das germ. au hatte sich im Altfränk. und Ahd. in 6 und ou gespalten,
6 steht im auslaut und vor dentalen sonst ou; im Sächs. und Nl. war dagegen
auch in den letzteren fällen 6 eingetreten. Das Limb, befindet sich hier wieder
auf der leite des Deutsch-Fränk., indem in denselben fällen wie dort häufig
ou (neben 6) begegnet, welches für den grössten teil des gebietes als die
mundartliche aussprache anzusehn ist, z. b. ouch „ook", rowven, koukeler,
ouge, roue, gelouf „geloove" bourn. Im sg. praet. der st. vba der u-klasse
scheint kein ou (wie im and. souf, vloug, stoof) mehr bezeugt zu sein. Kern
§ 61 f.; Simons s. 30; Jellingh. § 5 X.
20. Der germ. Diphtong eu (iu) hatte sich im Westgerm. in io und iu
gespalten. Im Vläm, und in folge dessen meistens auch in der mnl. schrift
waren beide (von ganz vereinzelten fällen abge--sprache(mind l.)
sehn) wieder in ie zusammengefallen. Der gröste teil des Limb, hält dagegen
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beide auseinander, z. b. dief aber dufde (Piubida), riek aber koken „kieken''.
Für den ersteren laut ist neben ie die gewöhnliche schreibung i, also dif, diners,
sik, schiten, verdrit, vlin. Hieran schliessen sich die abkömmlinge einiger
anders entstandener früheren io, z. b. vir, kni, dann i „ie" und seine zusammenstellungen wie iman, igelic, iwet, nit, ferner praet. wie rip, stit. Bei dem
wort für „ziel" liegt neben der entwicklung seola = iii. siele eine entwicklung
Ala = hd. reele vor, welche letztere im Limb. gleichfalls zu tage tritt. Mit
diesen ie (i) fallen nun die früher genannten ie (n° 16), die nicht auf io,
sondern auf ea, ie zurückgehn, vollständig zusammen. Die schreibung i
weist auf monophthonge aussprache, weshalb denn auch andere lange monophthongische i-laute, wie in wieder, (n° 10) und gi siel „zijd" (n 0 2) mit ie
bezeichnet werden können (wie im Nhd.). Wenn im Mnl. die aussprache
des früheren diphthongen ie auch bereits monophthongisch war, was allerdings
wahrscheinlich ist, so ist der unterschied zwischen Ni. und Limb. in diesem
falle nur graphischer natur. Die schreibung i begegnet übrigens auch in
einzelnen nicht limburg. nl. handschriften; trotzdem darf sie zu den wesentlichen kennzeichen gerechnet werden. Wie der diphthong uo im Limb. wieder
einen o-laut ergeben hat, so sind alle diese ie, bis auf einzelfälle, wie bei
uo, später wieder zu einem e-laut geworden. Statt dieses ê wird auch wohl
ei geschrieben. In den alten denkmälern ist das e (ei) noch selten und nicht
überall sicher; Kern § 29 u. 56.
21. Dagegen ist altniederfränk. iu im Limb. ü mit der nl. franz. aussprache
(mdartlich zuweilen auch mit übergang zur aussprache von hd. ü, zb. roerm.
troêw „treu" vor w, Simons s. 37), z. b. lude, sturen, vur, dure, lugten (mit
kürzung) verdruteg, sukede. Kern § 53 f.; Simons § 7.
Anm. Wohl unterscheiden von diesem wechsel zwischen io und iu, limb.
i, u muss man solche fälle, wo einerseits io anderseits aber altes ü vorliegt,
wie in sliten neben sluten (s. oben s. 105).
Starke unterschiede ergeben sich aus der geschichte des i -umlautes. Um
die cache richtig aufzufassen, vergesse man nicht dass umlaute oft in der
schrift nicht zu tage treten, darum aber doch in der sprache vorhanden sind.
Im Ni. wird der umlaut durch einzelne laute verhindert (Mnl. gr. § 33),
häufiger wird er durch ausgleich beseitigt (ebendort § 34). Das Limb. vollzieht
den lautwandel consequenter. Bei einzelnen vocalen ist im Ni. der umlaut
latent, oder überhaupt nicht, wenigstens in der schriftsprache und den für
sie massgebenden mundarten nicht vorhanden. Auch hier lautet das Limb.
um. Wo im Limb, neben den zu nennenden beispielen unumgelautete formen
vorkommen, müssen wir entweder einfluss der westlichen schriftsprache
annehmen, oder abweichende grundformen voraussetzen. Vereinzelt mag auch
bei schreibenden Limburgern spontan dasselbe pedantische ausgleichsgelüste
gewirkt haben, wie im Ni. selbst, das sich ja, wie wir sahen in der sprache
der schreibenden leichter einstellt, als in der naiven mundart.
22. á: megteg, dregteg, egterste, eenveldeg, geweldieh, velleg „hinfällig",
ferner in der endung -egteg aus -haftig, z. b. deelegteg, sorfegteg, qualegteg
„ziek "; gevencnisse, beheltnisse, eregtelike, enxtelike, bevellic, scedelic, lesterlike,
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degelice, nemelike „namelijk, praesertim", tegenglec, beheldere, wegtere, scomekere;
dreg8, dreg t, vele,• velt, vers, vert, helds, helt, optat. praat. kende, sende, sette;
trene plur. von traen, bencke, cregte, megede, nach analogie auch vedere,

(genitive u. dative sg. femininer i-stämme mit umlaut scheinen nicht belegt
zu sein; vgl. gegen Leviticus § 95, Kern, Litteraturbl. f. germ. u. rom. phil.
XIII 404); dempeq, gensen, velschen, wermen, wermde „wärme ", sedde „sattheit". Kern § 19, Behaghel s. X.LIV. Uber selme ist oben s. 470 gesprochen.
Als einzelheit sei hier noch gederen neben gaderen erwähnt, die aber verschiedene grundformen voraussetzen.
23. Der umlaut von ü ist, soweit diesem selbst die deutsche aussprache
zukam, nicht latent wie im Nl. Die mittelalterliche schreibung gewährt für
sein vorhandensein kaum sichere anhaltspuncte, während die neueren mundarten
ihn beweisen. Der laut schwankt zwischen ö (nl. u) und ü und zwar wohl
schon je nachdem der grundlaut mehr nach o oder nach u stand, ferner aber
auch wohl secundär je nach der umgebenden consonanz, oder je nach der
correctur durch verwante wörter mit o. Veranschaulichen mögen es folgende
roermondsche beispiele: mök (schon mittelalterlich mogge neben mugge), brök
(wohl durch die consonanten), f ölle, gölje (wohl durch einfluss von vol, gold);
vurste, kunst; zünj „zonde ". Im älteren Limb, unterschieden sich also z. b.
grunt en grunden, busah en buechelken, buc en bukske, hulpen (indieativ) en
hulpe (optativ); vgl. Simons § 6 c, Kern § 46.
Umlaut in der dehnung, z. b. doget, vlogel, dure, huvel, Jude, muge, sule,
logene u. s. w. (s. auch n° 14 note). Wegen des optativs praet. der u- klasse
s. Kern § 202. An welcher stelle zwischen ö und ü der laut früher stand
ist nicht ausgemacht. Kern § 47; Simons s. 22; Jellingh § 16 und 17.
24. Der umlaut von á ist ê, z. b. trege, tege „taai ", neest, neken, seleg,
wenen, archwenen, beswerde „bezwaar, sniert", gedende „gedaante ", onmere,
stedeg, stedelike, schekere, metre, retsel, redere „der anratet"; dreien, weien;
veet von vaan, leet von laten, sleept, optat. praet. wie spreke, spreke8, geve,
weren; beswernisse; vrogtbereg; scepken „schaapje ". Besonders erwähne ich
das suffin -ere in wörtern wie sundere, bedelere, erlosere. In einigen fällen
ist der laut durch die consonanten gekürzt, wie in brechte, degte (opt. praet.
von brengen en denken), segte „zacht". Kern § 24 f.; Levit. § 42; Simons s. 27.
Wie weit der corrigierte ablaut (s. oben s. 108) sich schon im mittelalter
geltend machte, ist schwer zu sagen. Unter diesem gesichtspunct gestaltete
formen sind vielleicht öfter mit a (ae) bezeichnet worden, also etwa scape
(plural), scapken (statt scepe, scepken); vgl. jedoch mólre „maler" Gl. Bern.
25. Umlaut von germ. 6 in wörtern wie druve, grune, surre „sühne ",
boden, numen, vuren, pruven, blojen, overvludeg; in der 2. sg. und im opt.
praat. von verba der a-klasse wie druges, drupe, stunde (? Kern § 208);
hudere, buc8ken. Bei pluralen wie vute, huner scheint die cache nicht ausgemacht; nach Kern § 131 wäre für die frühere zeit kein umlaut anzunehmen;
vgl. aber veut § 43. Dieser umlaut sieht je nach der zeit oder der gegend
zwischen ö und ü je nach massgabe des klanges des grundlautes zwischen o
und u. Kern § 43, 45; Simons s. 31 f.; Jellingh § 11 X.
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26. Soweit ü den deutschen klang hat, unterscheidet sich der umlaut
ü — nl. ü deutlich; also z. b. brut, pl. brülle, brüdegom, cume „vix", cümen
„stöhnen", crupen, crüps, crüpt, buc, bücsken, tut „laut", lüden „läuten' ;
ferner z. b. truce, rumen mit ü zu lesen. Verkürzung in suchten. Der umlaut von ü fällt also mit dem alten iu zusammen (n°. 21), crüpt aus crüpid
und güt aus giutid haben gleichen vocal, und die 3. pers. lautet slict einerlei
ob wir den inf. sliten oder Bluten vorauszusetzen haben (s. oben s. 418 anm.).
Kern § 48; Simons § 7 n° 2; Jellingh § 12 X.
27. Der umlaut von 6 aus au (nO 19) muss ein ö-laut gewesen sein, z. b.
in hose, scone, losen, nodeg, clotken, orken, brodeken, vrolike, von ou dagegen
öu z. b. in loupi, ioupere, coupen, gelouven, houvet, loupt, boumken (plur.
bourne?). Kern § 60, 62; Simons § 10 b. u. c.; Jellingh. § 13 X.
28. Dass ein i-umlaut des ai, resp. der daraus entstandenen laute (ê, ei)
möglich ist, beweist aufs deutlichste das Nd. Man will diesen unterschied
auch fürs Ni. und Limb, geltend machen, und Kern meint § 51 denselben
noch in neulimb. mundarten feststellen zu können, wenn es in Helchern
z. b. drl „deel" lautet, aber dlé „doelen" (aus deel: deilen). Die annahme
ist an sich wahrscheinlich genug, aber es ist noch nicht gelungen auf ihrer
grundlage die historischen verhältnisse einigermassen überzeugend zu erklären.
Jedesfalls ist es auch nicht der durch den umlaut bedingte unterschied allein,
der die uns überlieferte verteilung von ei und ê regelt.
29. Wir haben die betonten vocale im wesentlichen mit den mnl. verglichen.
Nehmen wir die nnl. in anmerkung, so wäre also wesentlich noch darauf
hinzuweisen dass das Limb, die diphthongierung des früheren fi und ü zu nnl.
ij und ui nicht teilt. Das Limb. bleibt also mit win, hue, hüske, bedilde
auf dem früheren stand.
30. Aus dem gebiete der neben s ii b en v o c a l e erwähne ich dass die
grade in der mnl. schriftsprache so beliebte endung -ijn (kiekijn, teekijn,
guldijn, selverijn, woestine) im Limb. das schwache e hat. Levit. s. 26.
31. Characteristisch ist auch dass im satz tonlose oder ganz inelinierte
wörter mehr der vollen verkürzung ausgesetzt sind, als in der offenbar schon
etwas deftigeren mnl. schriftsprache. Das tonlose du wird oft zu te hinter
verbalformen: comste, hebste, siste, vin(t)ste, saute „sollst du" usw. Hierhin
gehört es auch, wenn die pronominalform ee mit tonlosem e, die die guten
handschriften Maerlants z. b. auf den ace. sg. f. und den act. pl. beschränken,
auch für die nominative gebraucht wird. Entsprechend dürfte auch der
gebrauch anderer kürzester pronominalformen, besonders der des artikels,
freier sein. Ich erwähne hier auch die in den Serm. geläufige form mi des
pron. men. Die kürzung me kommt auch auf anderen sprachgebieten vor,
auffallend ist das i für den tonlosen vocal.
32. Im zusammenhang mit der grösseren naivität der sprache steht die grössere
ausdehnung der syncope, die zum besonderen character des Limb, wesentlich
beiträgt. In deel. wie conjugation treten die häufigen formen hervor wie
dags, kint8, gote, loens, dens, doets, honegs, kersten, brrodekens, du rups,
mina, vints, dells für in d. und opt., ini praet. rips, kants, kents, entsprechend
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bei der 3. pers. auf t. Nicht nl. sind syncopen wie drop, draf, drin usw.
aus dar op, der op oder, zwischen liquida und n, wie horn „hoorgin" , stein,
predikern, verstoln, characteristisch solche in der silbe -eye wie iegenwertge,
oder iegenwerdge, megtge, menegful(t)gc, senge, inge „innige", menge,
iamerge, vrogtberge, ongeloefge, sontgen vb. „sündigen", bescultgen, verkundgen.
Kern § 71; 112 f.; 178 ff. Entsprechend hat sich wohl auch de apocope
des auslaut. e leichter vollzogen, z. b. bei adj. mit ja-stämmen (Kern § 150),
oder in optativformen (Kern § 185). Vgl. Jellingh. § 64 X.
Aus dem consonant i sm us ist verhältnismässig wenig zu bemerken.
33. Characteristisch sind die eh, g statt und neben k, wie in den pronominalformen ich, mich, dig, sich oder ig usw., in sullech, Bulge, willeg,
welge, in ooch, ouch, in adj. und adv. auf- liehe, -lig, in verbalformen wie
sprach, streich, in nomina wie ongemach, rijch. Die belegten beispiele aus
früherer zeit findet man Behagh. LXVIII ff.; Levit. § 66; Kern § 86 ff.;
Aiol s. 48. Vgl. weiter Simons § 15, 3; Jellingh. § 46. Meine ansicht
darüber, s. oben s. 466. Eine verschiebung von k zur spirans ist auch vor
t belegt, wie geswacht, von swaken, oder swecken, bestricht 3. p. von bestriken,
vervlucht von vervluken, tregt, trecht von trecken, lagtwarie aus lactuaria;
Kern § 69.
34. Auch spuren von der in deutschfränk. mundarten (vgl. anch Jellingh.
§ 54) belegten schwäche des ch vor t treten hervor wie gewart = gewarht
von werken, geslete = ges/echte, woretige — warechtige (Kern § 103),
vorte = vorchte „furcht" (Aiol s. 48). Wahrscheinlich ist die erscheinung
nach ursprünglich kurzem vocal durch dessen verlängerung (no 6) bedingt.
35. Während im NI. die aussprache von inlaut ng auch auf den auslaut
übertragen ist (dingen, ding gegen mnl. dinge, dine) bleibt im Limb, die
aussprache nk im auslaut: Bank, disk usw. Simons § 15, 4; Jellingh. § 50.
Desgleichen bewahrt gg den character als verschlusslaut, auslautent = k:
mök , brök, r'ök „rug", zäk „zeg"; Simons ebenda; Jellingh. § 47, 48 X.
36. Das ursprüngliche sk hat heute östlich der Maas an allen wortstellen
die aussprache s = hd. sch; ebenso ist in übereinstimmung mit dem Deutschen
diese aussprache für anlaut. s in den verbindungen sl, sm, sn, sp, 8t und sw
(= zw gesprochen) eingetreten. Zum teil ebenso in Maastricht. Sonst gilt
westlich von der Maas die nl. aussprache für anlaut., inlaut. und auslaut. ek,
und Kern § 95 f. nimmt auch für die Serm. in dieser hinsieht übereinstimmung
mit dem Mnl. an. Simons § 15, 2; Jellingh. § 51 X.
37. Wenigstens stellenweise muss sich das mb., auslaut. mp länger ohne
Assimilation erhalten haben: in den Serm. noch gewöhnlich domip, dombe,
lamp, lambs, ombe, comber, Kern § 85; ebenso schreibt Gl. Bern. z. b.
ombe, comberen, sogar dompe horsamheit „supersticio," p aus domp verschleppt.
38. In folge des übergangs von m im anlaut der unbetonten silbe zu b
(Anz. der Zeitschr. f. deutsch. Altert. 41, 3 anm.) ist bit, bet im Limb, sehr
gewöhnlich.
39. Eigenartig ist dem Limb, eine regressive assimilation, die Kern § 115
folgendermassen fasst. „Indien midden in een woord op elkaar volgen een
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harde medeklinker (of een groep van harde medeklinkers), onverschillig
welke, en eene d, maar oorspronkelijk de twee gescheiden waren door een
klinker, dan wordt de harde medeklinker (of de groep van harde medeklinkers)
geassimileert aan de d en niet de d aan den medeklinker (of de medeklinkers.)
Deze assimilatie, die dus in betrekkelijk laten tijd plaats had, kenmerkt de
limburgsche dialecten en scheidt ze ten scherpste van het Westelijk Ndl.,
dat ook hier de d aan de harde medeklinkers assimileert." Beispiele — die
assimilation ist meistens in der schrift nicht ausgedrückt — macde, dancde,

lachde, clapde, erloesde, velschde, grutde, haetde, legde (von segten), tasde,
voraus zu setzen storde von storten; dipde, suede, stercde (substantive auf -de);
drincdi „trinkt ihr," macdi, sucdi, eidi, latdi, weddi (aus weted-ji); agde
„achte" aus achtede, nacde aus nakede „pakte;" dogdi aus dochte di; neu
(g als media) magde von „maken," bedägde von bedekken, plande,-mastr.
spodde u. s. w.
40. Eindrucksvoll ist auch die häufige Assimilation von is zu ss (Kern
§ 118), wie causte st. cautste Superlativ, verkels 2 p. von verkelden, 2 sg.
praet. merkest aus maketst, makedest, besonders insofern sie auch häufige
veróindungen wie wat ei, dat si, dat sich zu dassi, dasse, wasse, das-sich
überführt; dasein — dass sie ihn, dassaute = dat saut du.
Declination. 41. Die endungslose pluralform der neutra kint, wort,
been, dine u. s. w. ist noch lebendiger als im Mnl. (Kern § 132), auch der
vom sg. nicht unterschiedene plural der masculiva auf -ere scheint länger
als hier lebendig geblieben zu sein. (Kern § 138.)
42. Kurzsilbige i-stämme wie biti, vlugi, baki bleiben im Il. zweisilbig,
ninl. bete, vlöge, beke, während sie im Hd. einsilbig zu biz, flog, bach werden.
Kern verzeichnet § 139 auch aus den Serm. überwiegend einsilbige formen,
aber ich weiss aus dem material nicht sicher zu entscheiden, ob ältere einsilbigkeit oder jüngere apocope vorliegt. Die gestalt der vocale, sowie andere
momente sprechen eher für das letztere, so dass übereinstimmung mit dem
Ni. anzunehmen wäre.
43. Im Plural der fem. i-stämme (Kern § 142) wie const, vlut, buc, cragt
sind die analogieformen auf -en wesentlich seltener. Auch in den g. d. s. f.
dieser stämme is het Limburgsch taaier geweest dan het Wndl. in het
vasthouden der oude vormen op -e" (vgl. meine Mnl. Gr. § 189.)
44. Auch im d. s. der masc. n-stämme bewahrt das Limb, die alte form
auf -en, neben der auf -e, vielleicht etwas zäher; Kern § 144.
Dagegen dürften in bezug auf die vermischnng der fein. 6- und ün- (st. und
schw.) declination beide mundarten so ziemlich miteinander stimmen; Kern
§ 145, 146; Behagh. LXXIX f.
45. Beim „zelfstandig gebruikte bijvoegelijke naamwoord wijkt de verbuiging eenigszins van 't Wmndl. af door eene grootere voorkeur voor de oude
zwakke vormen"; Kern § 152.
Sehr wesentlich sind die unterschiede in der P r o n o m i n a l d e c l i n a t i o n
(über Veldeke ist jetzt Kerns obengenannter aufsatz in der Festschrift für
Sievers zu vergleichen.)
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46. Während im Nl. die dativformen mi und di die accusi formen mik und
dik vollständig verdrängt haben, hat das Limb, diese formen als mich, mig,
dich, dig (auch in der 2 plural itch) erhalten, wenn auch nicht die Serm.,
die auch grade in bezug auf die pronominalformen einen starken einfluss
der nl. schriftsprache verraten. Ebenso bewahrt das Limb, das reflexivpro
sich, Sig, das während der nml. zeit in der nl. schriftsprache unbe--nome
kannt war.
47. Die nl. pronominalformen wij, gij, hij en die haben ein ursprüngliches auslautendes z verloren, das im deutschen als r erhalten ist. Im Limb.
bestehen beide formen nebeneinander, ursprünglich wohl so, dass die form
ohne r die betonte, die mit r die minder betonte war, welcher zustand in der
regel aber nicht sauber gewahrt wird. So kommen als vom nl. abweichende
formen vor: tuir, 2 pers. ineliniertes-er (auch in den Serm. snider zult gij"
u. ä.) nlimb. ger u. ä.; neben hi: her, her u. incliniertes•er (auch -re); artikel
(selten auch demonstrativum) der neben die u. anderen nebenformen.
Anmerkug. In den limb, formen für ons ohne n, us, os, u. ä. nimmt K.
mit allem recht jüngere lautentwickelung an; sie sind nicht etwa mit alts.
ags. üs direct zu vergleichen.
48. Abweichend vom Mnl. (und der 1. person onser) lautet der gen. plur.
der 2 pers. are (u. öre), dass man auf früh syncopiertes üw(e)re zurückführt.
Auch — um das gleich hier zu erwähnen — dass possessivum der 2. pers.
pl. zeigt einen bemerkenswerten unterschied ven dem der 1. Ursprünglich
waren für beide je zwei stämme nebeneinander vorhanden: unsa und unsar,
iuwa und iuwar. In der ersten pers. ist nur der erstere erhalten geblieben,
ons (dagegen hd. unser), in der 2. dagegen verdrängt im Limb, der stamm
mit r den anderen: in den Serm. noch uwe und ure (aus uwere), später nur
mehr das letztere. Kern § 165; Behagh. LXXXVI; Levit. § 112.
49. Wir haben unter n' 30 bemerkt dass die kurze form se im Limb,
häufiger für den nom. gebraucht wird als im Mnl. Umgekehrt hat es auch
die form ei häufiger für den a. s. f. und a. pl., während das Schriftmnl. die
differenzierung, si für den nom., ee für den ace., strenger durchführt. Levit.
§ 111; Kern s. 592, zeile 11, anm.; Verd. Aiol s. 49. Von der gegenseitigen
verwechslung des Ni. zwischen den formen des dat. (ace.) sg. auf m und
dat. (ace.) pl. auf n, wonach besonders hem auch für den pl. gilt, scheint
das limb, sich frei gehalten zu haben.
Anm. 1. In wie weit in bezug auf die färbung der vocale in den formen
hem, hen, hare zu ö, o, ü, u (Kern § 161-165) etwa unterschiede festzustellen
seien, ist schwer zu sagen. — Anm. 2. Uber eine inclinierte form -ghe
neben -se s. Cosijn T. en L. B. 5, 309 ff., Mnl. Gr. § 219 Anm.
50. Beim Artikel haben wir neben den dem Mnl. entsprechenden formen
mit tonlosem e wie, des, den auch formen mit i, wie dis, din. Ob das i nun
als variante des tonlosen vocals (wie in mi „man"?) zu erklären ist, oder
als verkürzung von , ie = nl. ie (nom. die) lässt sich nicht leicht entscheiden.
In den entsprechenden formen des fragepronomens uric u. s. w. ist das i neben
ie und e (— è und tonlosem vocal?) wahrscheinlich ebenso aufzufassen.
33
T. & L. viu.
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51. Beim letzteren pronomen ist die dativform mit der alten endung -me,
apocop. -m, erhalten, wem(e), wim(e) und verdrängt allmälich die accusativform.
Kern § 173; Simons § 18 e.
Verbalflexion. 52. Wenigstens für die Sexur. ist eine endung der 2.
s. -(e)8t neben -(e)8 anzunehmen; Kern § 180 (vgl. Mnl. Gr. § 130, 2; van
Helten § 208.)
53. In der 3. pers. pl. iiid. praes. ist die alte endung -(e)nt öfter neben
-en gewahrt und sogar auch auf die anderen 3. plur. sowie auf die 1. pl.
übertragen. Kern § 184 (vgl. Jellingh. § 61.)
54. Die beiden typen der 2. sg. imperativ, der eine auf den consonanten,
der andere auf vocal ausgehend scheinen sich im Limb, weniger stark ver
zu haben, als im Mnl. Kern § 195; vgl. Mul. Gr. § 129; van Helten-mischt
§ 187; 214.
55. Bei den praeteritopraesentia hat im Limb. auch weten die alte form
der 2. s. du weest (got. waist) erhalten.
56. Bei den verba gan, stan en don ist im Limb. in der 1. s. praes. noch
die aus der alten bildung auf -mi entsprungene endung -n gebräuchlich, zum
unterschied wenigstens vom Schriftmnl. (vgl. Mnl. Gr. § 130, 1; van Helten
§ 239 und 241). Obwohl höchst auffallender weise ic stan in den Serm.
nehen gan, don nicht belegt ist, muss sein bestehn vorausgesetzt werden.
57. In den Serm. kommt von willen die 2. pers. nur als wilt, nach
analogie des regelmässigen verbums vor. Doch besass das gesammte sprachgebiet grössere mannichfaltigkeit der formen; Kern § 224.
Anmerkung. Auf die häufigen syncopen in den endungen des verbums,
sowie auf die merkwürdige assimilation beim praet. auf -de ist unter n° 32
und 39 aufmerksam gemacht.
58. Durch das particip gewest unterscheidet sich das Limb. wenigstens vom
älteren Mnl. (Vliim.); s. Mnl. Gr. § 169.
Zur s t a m m f o r m der verb a ist folgendes zu bemerken.
59. Nach no 14 ist bei st. vba. im praes. noch ein wechsel zwischen i
und e vorhanden, der im Mnl. fehlt. Auch in anderen fällen hat das Ni.
diesen wechsel ausgeglichen (mnl. Gr. § 138, 1) während das Limb, noch z. b.
gilt, hilp(e)t von helpen, gelden kennt (Kern § 203; Behagh. s. XCI f.)
Andere unterschiede in den praesensformen nach n° 22 ff. (umlaut); vgl.
auch oben s. 417 (sliet, slut). Uber formen wie st aus sited, s. oben s. 418
60. Das Limb. muss auch wohl einen lautlichen unterschied zwischen u
und o in partie. und plur, praet. starker verba, wie hulpen, geholpen, sturven,
gestorven, der im Mnl. lautlich oder durch ausgleich beseitigt ist, gewahrt
gehabt haben. Wenn die schriftdenkmäler die formen mit u nicht aufweisen,
so scheinen sie mir doch durch part. wie verlusschen, gehülpen (Kern § 203)
*ges t urven vorausgesetzt. Denn solche participia, die mndartlich auch im Deut
und Mnl. zuweilen vorkommen, entstehn wohl auf grund der gleichheit-schen
von si bunden (opt. bunde) und ptep. gebunden, si wunnen (wunne) und
gewonnen durch eintritt des vocals des plur. (resp. optativs) ins participium.
61. Die verba sceppen, heffen, wassen u. s. w. behalten ihre organ. praeteri-
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tumsform mit 11 (6) fester als im Ni. Levit. s. 128; Kern S. 151, gegen
Mn!. Gr. § 150, van Helten § 175 e.
62. Die klasse der mittelvocallosen, unter umständen auch durch ,,rückumlaut" gekennzeichneten praeterita, wie dochte von dunken, brande von
brennen, ist zahlreicher als im NL; z. b. satte von netten, getaut von tellen,
gelocht wahrscheinlich von söken „säugen" (s. Kern, Woordenlijst), dochte,
gedocht von dopen sind im Mnl. seltener, oder gar nicht bekannt (Kern §
215, Mnl. Gr. § 159, van Helten § 203). Hierher gehören auch die neben
anderen formen vorkommenden lachte, gelacht von leggen und sachte, gesacht
von seggen (Verd. Aiol s. 48, Kern § 101, Behagh. s. XCIV ff.). Die
Ansicht Kerns, dass diese formen aus dem Hd. eingedrungen seien teile ich
nicht. Dass im Limb. cht bleibt, nicht (nach no 39) zu chd (= gd) wird,
beweist grade das alter der formen, es lautete schon altlimb. sahta, lahta.
Äusserlich wenigstens schliessen sich noch eine reihe anderer verba an, wie
trecken, getregt; verviuken, vervlucht; rocken (oder rucken), roehte (Kern §
215 am schluss und § 94; vgl. oben n 0 33).
63. Aus dem praesens von hebben ist das auftauchen von formen mit
geschwundenem f hest, het in den berm. anzumerken, deren e nach neueren
mundarten als lang anzusehen ist (Kern § 214). Wegen contrahierter formen
mit d, wie im Deutschen, bei Veldeke vgl. Behaghel s. XCVI, Levit. § 132.
Anmerkung. Umlaut in der 2. sg. ind und im opt. praet. schwacher verba
s. no 22 (Kern § 215).
64. Aus der wortbildung sei nur das im Limb. geläufige verbalpraefix ererwähnt, über dessen vorkommen man sich aus den wörterbüchern u. glossaren
ein bild gestalten kann, dann die gestalt des suffixes -unge, -onge (mhd. -unge)
gegenüber nl. -inghe (Kern § 68, dazu Behagh. s. XCVIII), ferner adj.
und adverbia der art wie minnentlike Taal en Letterb. 5, 183, Verdam Aiol
s. 48 (vgl. Wilmanns Deutsche Gr. II § 364 ff.).
65. Auch im g e schlecht der substantive sind unterschiede vorhanden.
Da Kern auch die in dieser hinsieht bemerkenswerten wörter in seine
Woordenlijst aufgenommen, kann man sich daraus manches sammeln.
66. Auch wegen der natürlich nicht geringen unterschiede im wortschatz
sei auf die wörterbücher und glossare verwiesen; eine kleine liste stellt
Verdam, Aiol s. 49, zusammen; vgl. auch die listen von Kern s. 168 f.
und Behaghel XCIX f. Ich hebe nur ein paar einzelheiten hervor: wie
„hoe", dann und hinne, went oder want „bis", entgegen, hie „hier"; bet für
met ist als lautliche variante bereits früher erwähnt. Angereiht sei hier
noch das limb. clere „klaar", dessen form nicht erklärt ist (é umlaut von £?).
J. FRANCK.
Bonn im März, 1897.

ERRATA.
Op bladz. 420 is door een vergissing een regel verkeerd gesteld. Regel
20 moet bovenaan de page staan.

ORGANIZATIE VAN ONS ONDERWIJS?

In de Gids van November schreef Dr. J. H. Gunning Wz. een uitnemend
opstel over organizatie 1 ) van ons onderwijs. Heel veel daarin, vooral het
eerste gedeelte over ons Onderwijs van na, doet me genoegen dat eindelik eens
onder de ogen van 't grote publiek wordt gebracht.
Jammer dat Dr. G. daarmee kombieneert de voorgewende noodzakelikheid
van de studie van Latijn en Grieks!
Ten slotte zijn — natuurlik — de oude talen onmisbaar:
„Met welke leerstof kan ik in de gegeven omstandigheden het verlangde
resultaat het snelst en het zekerst bereiken? dan weet ik voor mij geen
ander antwoord dan: met oude talen en mathesis. Een onderscheid tusschen
de verschillende faculteiten behoeft daarbij niet gemaakt te worden: niet de
opleiding voor een bepaalde faculteit (al ware 't de juridische!) maar voor
wetenschappelijke studie aan de Universiteit is aan de orde, en 't eenige, wat
de Universiteit redelijkerwijze van de voorbereidende school kan eischen, is,
dat deze bij haar leerlingen de vatbaarheid ontwikkele om het universitaire
onderricht te volgen, dat zij bij hen aankweeke den echt wetenschappelijken
zin, waarvan het eerste ingredient is belangeloosheid, d. w. z. liefde voor het
onderzoek om zichzelfs wil en eerbied voor de methode; voorts dat zij hun
de eerste voorloopige oefeningen verstrekke in het hanteeren dier methode,
en last not least, dat zij in hen die aesthetisch- ethische vorming, dat echte
humane, die geestelijke welgemanierdheid en kieskeurigheid ontwikkele, die de
maatschappij het recht heeft van hare voorgangers te vorderen en zonder welke
de grootste geleerde persoonlijk een dood element in de samenleving blijft." -Van- zelfs, het bewijs ontbreekt, zowel hiervoor, als voor de bewering, die
hij van anderen naschrijft, dat nieuwe talen niet ditzelfde kunnen presteren. 2
Dit alles is een gevolg van de mening dat de litteratuur van die oude volken
een `model' was, waarnaar we de onze moesten vormen. Maar het naäpingskunstiedee — zie 't voorgaande stuk van Emants in dezelfde Gids — zijn
)

') Waarom wel organizatie, en niet -satie? of -za.sie?
') Terecht schreef prof. Symons al in 't Verslag van de duitse kommissie M. 0. 1996:
„Als niet alle voorteekenen bedriegen, dan is het oogenblik niet meer verre, dat
de leeraren in de moderne talen bereid zullen moeten zijn, om een belangrijk deel
van de taak hunner classieke ambtgenooten over te nemen." (Al aangehaald
T. & T. 1897, blz. 122.)
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we anders eindelik ontgroeid. 't Is een gevolg van de mening dat die oude talen
anders zijn dan de nieuwe: rijker, nauwkeuriger, logieser, enz. enz. Na wat
Streitberg en Jespersen vooral ') er over gepubliceerd hebben, moesten ook
classici en hun adherenten dit onwetenschappelik beweer niet meer openbaren.
Men zou zo zeggen dat die noch die oude talen zo verafgoden, daarmee toch
wel alle Nederlanders van de 'upper ten' zouden willen bevoorrechten. Och
arme, nee, voor de Hogereburgerscholers noch voor wie ook maar niet aan de
ware akademie studeren, is dit weggeleid!
„Die talen kunnen niet meer gelijk vroeger als een element van hoogere
opvoeding in 't algemeen worden beschouwd, maar moeten gereserveerd blijven
voor en beperkt tot diegenen, van wie het vaststaat, dat zij de universitaire
loopbaan zullen kiezen."
Nu, die anderen zijn er mee geluktewensen; — al is het M. O. zeker vrij
wat te vereenvoudigen, en te verbeteren. —

Dr. Gunning -z'n systeem is zelf geen wenselike propaedeusis voor litteratoren, want het verbastert hun smaak en verschrompelt hun taalgevoel. Q)
't Is noch minder, zo mogelik, geschikt voor teologen en juristen. 't Wordt,
zoals Gunning (blz. 215, v.v.) voorstelt, een litterair college dat aan de
akademie thuis behoort, uitsluitend voor vergevorderde classici, mits ze vol
goeie taal -prinsiepes hebben opgedaan.
-doen
Niet de klassieke studie is als propaedeusis geschikt. Trouwens, Dr. G.
wijst zelf al zijn eigen fout aan, als hij schrijft:
„Men bedenke ook, dat men hoegenaamd geen meester is over ideeënassociaties van den leerling, tengevolge waarvan hij zoo licht aan de voorloopige
vertaling een ander begrip substitueerd, dat bij ons daar vlak naast, maar
in de oude taal mijlen ver er vandaan ligt."
„Wat onze leerlingen niet de oude schrijvers doen, dat doen de meeste geloovige protestanten met hun bijbel. Zij wanen dat de voorstelling, die zij
aan eenig woord uit den bijbel verbinden, identisch is met die welke de
schrijver aan 't orgineele woord, of ook wel de statenvertalers aan de door
hen gekozen vertaling, verbonden. Gelijk men weet is noch 't een noch
't ander altijd 't geval, en vandaar zoovele wonderbaarlijke aanwendingen van
bijbelwoorden, waarvan hun schrijvers nooit gedroomd hadden."
Ik laat natuurlik die gelijkstelling met de Bijbel voor rekening van Dr. G.
Alleen, dit verschijnsel moest al overtuigen hoe onprakties zijn streven is. Juist
dit laatste „inleggen ", dat juist eist — en de nieuwere opvoedkunde eist het
evenzeer! — dat geen, zo-ver àfstaande taal hls algemene propaedeusis wordt
gegeven, maar integendeel de eigen moedertaal, en dan de talen die daarmee

') Men kan 't uitgebreide verslag daarvan nalezen T. & L. 1895: Prof. Logeman,
Taalverval of Taalontwikkeling. —
') Zoals prof. Streitberg schrijft: „unserem durch den Einfluss der lateinischen
Schulgrammatik stark verbildeten .prachgefichl." Paul-Braune, Beitr. XV, 116.
Prof. Symons in Groningen zal zelfs een college voor classici gaan geven over
Taalprinsiepes! Zie hierachter, blz. 523. —
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nauwst verwant zijn. Blijkt hierbij niet, boe weinig de Schrijver inzicht in
Taal, en Taalstudie, en au fond in Taalonderwijs vooral heeft? Dat laat hij
trouwens ook merken in z'n opstel in 't Tijdschrift voor Opvoedkunde en
Onderwijs. 1)
De klassieke studie als propaedeusis voor allen, heeft bovendien noch dit
verderfelike: 't leert de 'ephebe' zich thuis gevoelen in de oudheid ! ze
ontvreemden hun eigen tijd; ze zijn onvatbaar voor de nieuwe iedeeën. —
Lang genoeg nu hebben we 't verleden bewonderd; 't wordt tijd dat we aan
't heden en de toekomst de aandacht schenken en gaan zorgen dat we bij
de omliggende volken niet meer achteraan komen.

Zeker is studie van litteratuur- en taal -, maar daarnaast vooral ook van de
natuurkunde de wetenschappelike propaedeusis: juist leren horen, en juist
leien zien , en juist leren z e 1 f - doen , daarop komt het aan.
Laat dan de ephebe — 't nederlands bestuderen, en daarmee de verwante
nieuwe talen.
Nederlandse litteratuur — zoals b.v. Van den Bosch ze inleidt in z'n
Staring-studieën en z'n Staring- uitgaaf; z'n Da Costa-, Potgieter- en De

Génestet-studieën.
En 'tinzicht van de leerling, z'n verbeelding, z'n smaak; hij-zelf in z'n
geheel zal zich ontwikkelen.
Geef ze eens hollandse lektuur, niet in een boekje er over; niet de
offiesjeel door grote mensen als mooi geprezen; maar die voor hun leeftijd
goed is; zoveel mogelik te rade gaand met hun smaak, waargenomen in de
jaren vooraf. Al gauw kiezen ze hun eigen lieveling- schrijver. En zelfs, al
onthoudt andere studie hun bijna alle vrije tijd — ze werken zich in de
schrijver in; en daarmee hebben ze omgang met een persoonlikheid gekregen,
van meer belang voor hun vorming, dan 't opplakken van letterkundige kennis
of 't inwijden in „klassieke esthetiese-esthische" vormendienst.
Laat ze verder de nederlandse taal zien, niet zoals die noch voorkomt in
grammaires raisonnées, op z'n latijns en op z'n daarnaar- genormaleerd-schrijf
taals geschoeid; maar zoals de algemene taal klinkt in hun eigen mond.
Niets scherpt meer hun taalgehoor, hun taalgevoel, maakt het hun mogelik
om, in korte tijd, ook andere talen waar te nemen; en zich eigen te maken. 2)
Daarnaast zal de meer dan nodige natuurkennis: natuur- en scheikunde

') „De onverbiddelijke en onverzoenlijke strijd tegen onklare begrippen en ennauwkeurigheid is 't onvervreembaar 'charisma' der oude talen, omdat zij alleen,
in scherpe tegenstelling met alle moderne talen, de syntactische waarde der woordea niet zooals genen geheel of overwegend door de plaatsing en bijeenvoeging der
woorden maar door de buigingsvormen uitdrukken": aldus Dr. G.1 —
') Ik spreek hier bij ondervinding.

Organizatie van ons onderwijs?519
c. a. moeten gedoceerd; èn omdat onze 'upper ten' niet langer onkundig mogen
wezen van de grondslagen en elementen der natuur- en scheikunde;" maar ook
omdat dit voor medici en technici als vóórstudie voor hun eigen vak niet
mag ontbreken.
Om deze wetenschappelike propaedeusis te verkrijgen is geen latijn en grieks
nodig. Men hoeft geen latijn te kennen om thema's of opstellen te maken; — is
ons gymnasium, zelfs met de organizatievoorstellen van Dr. G. eigelik noch
voor iets anders ingericht? — maar alleen dient latijn en grieks onderwezen,
zoals Dr. G. nu wil dat men N. B. de nieuwe talen zal doceren 2 ) Men
moet er mee terecht kunnen, als men er iets in lezen moet.
'En dan is daarvoor te verkiezen lektuur niet van de klassieke schrijvers
alleen; niet vervelende maar aantrekkelike lektuur, zowel van deze, maar
vooral van de latere; ook van kerkvaders, — daar staan hoogst interessante
kapittels in, — van juridiese schrijvers, — van M. E. cronicisten, en Renaissance-mannen: — (noem Erasmus alleen maar!)
Dat zal in aanknoping bij 't nederlands en zijn verwanten een zich verdiepen wezen in een litteratuur, die de gezichtskring naar alle zijden verbreedt — geen opkweken in de „Palaestra Musarum"! — en die de leerlingen
vatbaar toont en maakt om veel te begrijpen; van 't latere leven, dat ze
rondom zich al voelen en merken.
Mits dit onderwijs gegeven wordt naar de nieuwere metode, die in
Letter- en Taalkunde gelukkig! meer en meer wordt gevolgd.
Eigelik is elke studie, mits die diep genoeg gaat, en metodies goed gedaan
wordt, een goeie propaedeusis; alleen, niet elke studie geeft ieder een prak
-ties
inleiding tot zijn later eigen vak.
Mits daarom in de Taal- en Letterenstudie de nieuwe metode wordt toegepast; die ook, en met zo zegenrijk en enorm rezultaat, is toegepast in de
natuurkundige wetenschappen-zelf! Dit maakt van de hierboven vluchtig geschetste propaedeusis één geheel met het mathematies gedeelte!
En deze metode eist in de Opvoedkunde óok : begin en bouw voort op 't geen
er is bij 't kind, en doe dit geleideuk. —
')

!

Voor wie met een helder oog het onderwijs bekijken, staat er toch — ik
herhaal 't — heel veel goeds in dit opstel in de Gids. —

') Het komt mij voor dat die propaedeuze-kurzus toch zal gesplitst moeten
worden, al naar mate teologen, medici of technici er aan deelnemen.
Maar 't verschil zal niet wezen dat de één meer en wat 'diepergaands'! krijgt
dan d' ander van de klassieke pudding of van de mathesis-koek, maar ze zullen
iets anders krijgen: dat hun latere vak -studie ten goede komt.
') „Naar onze meening moet het onderwijs in de nieuwe talen aan het hervormde gymnasium zich bepalen tot een Cours littéraire, 't aanmoedigen van eigen
lectuur en 't bespreken met de leerlingen van gelezen boeken, en 't lezen van
populair wetenschappelijke werken in die talen over verschillende deelen der
oudheidkunde." — 1 —
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Met verlangen zie ik echter uit dat die pedagogen - beroepsraad, waarop Dr. G.
aandringt, binnenkort benoemd wordt, en op voorhand alvast die eveneens
door hem gewenste staatskommissie (en dan onder het voorzitterschap van
Dr; G. ?).
Dat ontbreekt ons noch, om alles in orde te krijgen.

')

B. H.
') Aan 't slot kan ik een verzuchting niet nalaten te 'slaken.'
In plaats van dat Dr. G. z'n iedeeën en teorieën over Pedagogie ging — laat
we 't noemen mogen: — aanvullen in Duitsland, had ik hem liever eerst in Engeland
gezien; vooral ook met het oog op de lichamelike opvoeding, in verband met de
geestelike en zedelike. Ik weet hoe Dr. G. daarover denkt; en daarom verwonder
ik me dubbel.
Een Van Dedem — Brieven uit Britsch- Indië, en Duflou — Het Middelbaar
Onderwijs in Engeland, en Edmond Demolins — A quoi tient la supériorité des
Anglo-Saxons, [Zie noorál hiervoor blz. 333.] hebben ons daar zoveel aanlokkeliks,
vooral in de rezultaten, van meegedeeld.

ROMEIN EN GERMAAN .

Die alten Deutschen nannten die Sprache der Römer eine barbarische,
fürchterliche und hochmütige Sprache, weil das Volk sie redete, das zum
Herrschen über die Welt geboren zu sein glaubte. Sie war das unglückliche
Werkzeug, das freien Nationen despotische Gesetze gab: durch sie machten
die Römer zu Geiseln die Kinder und die Väter zu Sklaven: durch sie und
durch die Wissenschaften, die mit ihr eingeführet wurden, wanden sie tapfern
Nationen das Schwert aus der Hand, dasz sie den Arm entnervt sinken
lieszen, und den Becher der Üppigkeit annahmen; durch sie suchten die
Römer die Haine der deuts4hen Tapferkeit, Freiheit und Aufrichtigkeit zu
zerstören, die Bewohner dieser Wälder in Städte und Schulen zu zwingen,
und sie mit Gelehrsamkeit und Unglück zu beschenken. Daher schauderten
die Deutschen vor dieser Sprache, und fochten gegen sie unüberwindlich —
arme Helden! tapfre Väter! ihr strittet vergebens: eure Urenkel nahmen
endlich diese Fessel der Freiheit halb gezwungen, halb willig an.
HERDER,

U. d. neuere deutsche Liteeratur.

KLEINE MEE - DELINGEN OVER BOEKWERKEN.

Prinzipien der Sprachgeschichte von

Hermann Paul. 3. Auflage. — Halle
a. S., Max Niemeyer 1898. — (M. 9.)

dat van de phyziologie en van de phyziek
behoren.
Al die faktoren tesamen genoemd en
verklaard maken uit wat in 't duits

`Prinzipienwissenschaft' of 'Prinzipien
De jaargang 1898 van dit tijdschrift
mag niet worden afgesloten zonder met
een paar woorden te hebben gewezen
op het bovengenoemde werk, dat voor
enkele maanden is uitgekomen.
De eerste druk verscheen in 't jaar 1880.
Er was in verloop van deze eeuw hard
gewerkt in de taalwetenschap en zeker
niet 't minst in de jeugdige germaanse
en indogermaanse philologie. En hoe
meer rezultaten daarbij waren verkregen,
des te meer had zich de metode ver
immers elk verkregen rezultaat-scherpt:
was en is het gevolg van metodies
onderzoek, van me to d i e s e inductie
en combinatie.
Maar hoe kon de metode zich ver
Alleen daardoor, dat ieder-scherpn?
leerling, woekerende met de ondervinding
van de meester, zelf nieuwe ondervinding
opdeed, ze aan de vroegere toevoegde
en zo dieper en dieper indrong in het
wezen van taal en taalwording. Dat
diepere inzicht in, vergezeld van het
ruimere overzicht over taalverschijnselen
leidde tot de overtuiging van het bestaan van faktoren, krachtens welke taal
leeft en die hoofdzakelik tot het gebied
van de psychologie, gedeeltelik ook tot

heet.
-lehr'
Is men met de verschillende faktoren
van taalleven bekend, dan eerst kan
men bewust z'n navorsingen in de juiste
richting uitvoeren, d. i. volgens de juiste
metode werken.
De `Prinzipienlehre' is dus de grond
voor de metode; terwijl opsomming en-slag
verklaring van de verschillende metodes,
die voor elk biezonder geval gelden,
tesamen de 'Methodenlehre' vormen.
En ook dit: De 'Prinzipienlehre' is eo
ipso een metodologie, een 'Methodenlehre';
en tegelijk vormt ze de grondslag voor
de metode, d. w. z. voor de 'Methodenlehre' in z'n volle omvang, dus voor de
opsomming en verklaring van de verschillende metodes, die in de verschillende
biezondere gevallen gelden.
Voor Pauls 'Prinzipien' was de `Priuzipienlehre' op taalgebied in zekere zin
stukwerk: onvolledig, ook wel eenzijdig
werden de prinsiepes overgeleverd en
hier en daar ook neergeschreven.
Ik kan hier alleen herinneren aan een
paar bekende mannen, die in deze eeuw
de taal prinsiepiëel onderzocht en in
geschrifte daarover gehandeld hebben:

Wilhelm von Humboldt ') en na hem

') Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues 1836. — Vgl. ook
Die sprachphilosophischen Werke Wilhelm's von Humboldt, hrg. u. erkl. von Dr.
H. Steinthal 1884. —
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Heymann Steinthal') vooral (ook Lazarus), de taalphilozophen of groteliks
juister, wijl enger aangeduid, de taal
-psycholgen;AutSir,)de
taal en taalleven zuiver natuurwetenschappelik opvatte.
't Eerste samenvattende werk, dat
alle verworven prinsiepes op taalwetenschappelik terrein noemde en verklaarde,
is juist Pauls 'Prinzipien der Sprachgeschichte'.') 't Is volledig en 't is alzijdig,
doordien Paul zowel met de phyziese als
met de psychologiese, of wil men liever,
zowel met de psychologiese als met de
physiese faktoren van taalleven rekening
hield.
Afgescheiden van de volledigheid van
dit compendium van prinsiepes — een
volledigheid, waarop men eerst met de 2e
druk van 1886 het 'dankbaar en voldaan'
kon toepassen — ligt de hoofdverdienste

van Pauls werk:
lo in de juiste waardering ook van
de psychologiese faktor in taalleven
(vgl. in mijn opstel 'Psychologie en
lieteratuurwetenschap' blz. 162 van deze
jaargang). 'Das psychologische Element
ist der wesentlichste Faktor in aller
Kulturbewegung', dus ook in taalbeweging , — en
2° in de juiste waardering voor die
taalbeweging van de wisselwerking,
die de indievieduen op elkaar uitoefenen.
Dit laatste is voor Paul zelfs `der
eigentliche Angelpunkt seines ganzen
Werkes.' Maar dat Paul de psychologiese
waarde van zijn werk toch ook niet
onderschat, blijkt wel uit zijn krietiek

op wat hij noemt 'der alte Dualismus
zwischen Philosophie und Wissenschaft.'
In .ijn 'Grundriss der germanischen
Philologie' I, blz. 123/4 verklaart Paul
zelf de wording van zijn 'Prinzipien'
aldus: 'Das Ringen nach einer festen
Methode für die in so reichem Masse
geübte historische Forschung, der Streit
um die dabei anzuwendenden Grundsätze
nötigte dazu, auf die allgemein en
Grundbedingungen der Sprach
zurückzugeben. Dies-entwicklug
geschah ini Anschluss an die psychologische Sprachbetrachtung Stein t h a i s.
Es galt, dieselbe in eine enge Verbindung mit den Erfahrungen der Detailforschung zu setzen. Eine Zusammenfassung der Resultate, die sich aus
dieser Verbindung ergaben, habe ich
in den Principien der Sprachgeschichte
versucht.' —
Ik heb hier een kleine inleiding op Pauls
werk gegeven en zal nu geen biezonderheden uit het werk zelf bespreken.
Niet met alles, wat in 't werk voorkomt, is 't iedereen eens, ik zomin als
iedereen'. Wat is er al niet gezegd en
geschreven over 't begrip 'zin'! Hoeveel
monden en pennen zijn er al niet bewogen over `de volstrekte geldigheid der
klankwetten', tot op 't 'Eerste Neder
Philologen- Congres' toe! Wat-landsch
hebben we te denken van schrijf- en
spreektaal? ..... Om maar iets te
,

noemen, waarover meningsverschillen
bestaan.
Maar, al kan niet iedereen 't altijd
onvoorwaardelik met Paul eens zijn, dat

') Der Ursprung der Sprache 1851. — Grammatik, Logik, Psychologie 1855. —
Einleitung in die Psychologie und Sprachwissenschaft 1871. — Zeitschrift für
Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft, hrg. von Steinthal u. Lazarus 1859 vv. —
') Vgl. o. a. Die deutsche Sprache 1860', 1869', (1888 ), waarin rezultaten en
metode van de taalwetenschap aan ieder beschaafde worden getoond. In zoverre
is 't als een populair uittreksel uit Schleichers hoofdwerken, vooral zijn 'Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen', 1861/2 (187),
6

te beschouwen. —
') Ik denk hierbij meer aan de 2e als aan de le druk. Vergelijk de daarop
doelende opmerking even verder in de tekst. —

Kleine mee - delingen over boekwerken.
zal niemand weerhouden ten volle de
ongemene betekenis van zijn 'Prinzipien
der Sprachgeschichte' te erkennen, nadat
men met dit werk heeft kennis gemaakt
en — zou ik er wel aan willen toevoegen —
er zich heeft ingeleefd.
De 2e druk — de Paul, vergeleken
met de le druk! — is dan ook zeker
in handen van ieder germanist en indogermanist en diende evenzeer door
ieder klassiek philoloog te worden gekend. Voor de kenners van 't werk zou
elk ingaan op biezonderheden ervan
overbodig zijn. En aan wie 't werk noch
niet kent, is de dringende raad te geven:
Schaf 't aan en laat het ook tot
geestelik eigendom worden!
Ieder aankomend taalman ') dient
zich met Pauls Prinzipien vertrouwd te
maken. En ook voor de lagere onderwijzer, vooral als hij meer in 't biezonder
zich op taalstudie toelegt, mischien zelfs
wel als eksamienator in taal fungeert,
is Pauls werk dringend aan te bevelen.
Al heeft hij niet dierekt met alles te
maken '), wat tot de `Prinzipienlehre'
behoort, zo is er toch heel wat voor
hem in te vinden, dat hem zonder twijfel
een beter inzicht in taal en taalleven

523

zal geven als hij te voren had. Dit
'betere inzicht' mag niet langer het voorrecht van enkelen zijn, maar moet, om
zo te zeggen, gemeengoed worden.
Dat wordt hoog tijd.
Waardoor zich de 3e van de 2e druk
onderscheidt? In niet zo heel veel,
maar toch in genoeg, om de 3e druk te
verkiezen boven de 2e. De schrijver
wijst zelf in 't voorbericht op veranderingen en toevoegsels. Daaronder hebben
de hoofdstukken over klankwijziging
(Lautwandel) en over contaminatie (Kontamination) het leeuwendeel gekregen.
Ook zijn er hier en daar een paar noten
bijgekomen of de bestaande soms wat
uitgebreid: hoofdzakelik lieteratuurtoevoegsels. De omvang van 't werk is
met 28 blzz. toegenomen (396 blzz. in de
3e druk), de spelling 'dudens' geworden,
--

d. w. z. `nach den neuen amtlichen
Regeln.' En ten slotte heeft de bruikbaarheid van 't werk zeer gewonnen door
de inhoudsopgaven boven de bladzijden
en de indeling in paragraven. Men zou
haast noch kunnen wensen, dat de 'inhoud' tot een 'Sachregister' omgewerkt
het werk besloten had: goeie registers op wetenschappelike werken zullen

') Met groot genoegen las ik onlangs het krantenbericht, dat aan de hogeschool
te Groningen ernst wordt gemaakt met de verwezenliking van hetgeen prof. Sijmons
op 't 'Eerste N ederlandsch Philologen- Congres' (April '98) als noodzakelike bazis
voor i e der taalman eiste: kennis van de 'Prinzipienlehre', waaruit vanzelf die van
de metodologie volgt. Prof. Sijmons zal in een kurzus voor alle taalstudenten de
historiese en psychologiese grondslag voor taalstudie trachten te leggen (: Histories
overzicht over de ontwikkeling van de taalwetenschap; daarna 'Prinzipienlehre' en de
daarmee verbonden Metodologie) en prof. van Hamel de phyziese (: Phonetiek).
Volgens datzelfde bericht zullen er 18 toehoorders aan deelnemen: 7 klassieke
lieteratoren, 9 nederlandici, 1 romanist en 1 die zich toelegt op de studie van
't hoogduits. (Er zouden veel meer 'neuphilologen' aan 't college deelnemen, als de
bekrompen regeling van de collegegelden dit niet verhinderde —: authentiek!)
Juist, zo moet het zijn. De klassieke philologen zowel als de moderne dienen
bekend te zijn met de grondslagen van taalwetenschap en haar metode. En dit
moet hun niet maar zo te hooi en te gras, occasioneel, worden gedoceerd, maar
opzettelik en in zijn gehele omvang. —
') Zou er voor de lagere onderwijzer niet een heldere en doeltreffende uiteen
zijn samen te stellen, die hij nodig heeft te weten?-zetingvad'lprse
Mij dunkt, dit moet kunnen; als er zich maar niet de eerste de beste aan waagt. —
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toch het le zen van die werken volgens
mijn mening en ondervinding niet tegen
maar veeleer bevorderen.
-gan,
Maar wat ik hier meedeelde over de
3e druk, vergeleken met de 2e, kan alleen
gericht zijn aan 't adres van wie wel de
2e, maar noch niet de 3e druk kent.
Van 't voorafgaande in deze korte aan
ik, dat het - aan het-kondighp
adres van wie 't werk noch helemaal
niet kent — een kleine opwekking mag
zijn tot grondige kennismaking met de
voor ieder taalman onontbeerlike Prin-

zipien der Sprachgeschichte von
Hermann Paul (3e druk). —
J. G. TALEN

Forjit my net. Tydskrift utjown fen
It Selskip for Fryske tael- en skrif-

tenkennisse. Earste jefte. XXVIIIste
boek. — Printe by W. A. Eisma Cz.
to Ljouwert, 1898.
Voor enigzins verheven kunst is in
Friese tijdschriften ter nauwernood of in
't geheel geen plaats, en wel om verschillende redenen.
Bovengenoemd Selskip geeft 2maal per
jaar een boekje uit van + 55 blz. en
éénmaal een jaarboekje, Swanneblommen,
dat niet veel dikker is. Dan verschijnt
er noch een weekblad, Sljucht en Rjuch t,
dat zich meer om de gewone lezers dan
om de kunst bekommert, en dat is alles,
wat er zo perieodiek uitkomt zo'n jaar.
Veel is het niet en veel ruimte is er dus
evenmin; maar het Friese volk schijnt
ook geen behoefte aan kunst -in-eigen -taal
te hebben. Een leerzaam stuk of een
verhaal vol humor kan op aandacht
rekenen; ook een mooi, liefst wat weemoedig lied, want het Friese volk zingt
graag, wat ook Tacitus beweren mag. Zo
mocht het bestaan van Friese tijdschriften
nooit van zo heel lange duur zijn. Toen
de grote werkkracht met P. J. Troelstra

verdween, kwijnde z'n tijdschift „For
Hfls en Biem", waarin heel veel poëzie
verschenen was, weg en stierf langzamer
niets voor in de plaats ge--hand.Eris
komen dan nu „Slj. en Rj."; en de vele
pogingen in de laatste maanden gedaan
om aan de behoefte van vele Friezen,
vooral buiten hun provinsie, te voldoen
door 'en nieuw tijdschrift uit te geven,
ze mislukten.
Nu ligt hier voor ons de aflevering
van Forjit my net (bovengenoemd), en
die bevat 'en redevoering over Bacteriën
en die is heel leerzaam, beantwoordt dus
volkomen aan de eisen door een Fries
publiek aan z'n lektuur gesteld. Ook de
vorm, die van het gesprek, zal wel bie zonder in de smaak gevallen zijn. Kunst
is er niet in, maar het is toch prijzenswaard, dat iemand er zich eens toe zet
om over dergelike onderwerpen in z'n
eigen taal tot de mensen te gaan spreken. Het moet inspanning gekost hebben
om wetenschappelik en tevens bevattelik
te zijn in 'en taal, waarin men gewoon lik dergelike kwesties niet bespreekt.
Aan 't slot als boekvulling een versje
op de „Kroningsdei."

H.

J

.

B. S.

Sljucht en Rjucht. Rpm en onrym.

„Nim it for ljeaf, it is Sljucht en
Rjucht." Frysk Wykbled, onder
bistjíir fen Waling Dijkstro. —
Utjower: W. A. Eisma Cz., Ljouwert.
Jiergong 1897, 1898.
Ik ga in 't algemeen over dat weekblad
iets schrijven. Ik heb er vooral ook de
eerste jaargang noch eens op nagekeken en
kreeg toen de volgende indruk:
Een meeslepend humorist, die iets van
Dr. E. Halbertsma in zich heeft, is er
op dit ogenblik niet onder de Friese
schrijvers, tenminste het blijkt niet uit
Slj. en Rj. en, zo ze er zijn, dan houden
de proza- artiesten hun werk voor zich.

Kleine mee-delingen over boekwerken.
Voor poëzie schijnt Slj. en Rj. niet de
geschikte plaats, want bij de persoon,
wiens beeld het ßiételblad versiert, mocht
er tussen de poëzie veel woordenkunst
schuilen en veel zijn dat — ten minste
in onze oren — niet „Slj. en Rj." klinkt;
in het Tijdschrift „Slj. en Rj." is echte
gevoelsuiting, echt klankmooi zeldzaam.
De reden nu, waarom het best kan
zijn, dat er toch onder de Friezen
dichters en proza - artiesten leven, is deze:
de inhoud van Slj. en R. voldoet vooral
de velen, die niet zo biezonder veel
niet -Friese lektuur genieten, maar voor
de anderen is het Tijdschrift niet dat

geworden.
Zo komt het ook dat de Red. anonieme
klachten krijgt, dat de inhoud niet bevalt, en ik geloof niet met de Red., dat
het komt van de maatschappelike stand
van de hoofdpersonen in de verhaaltjes,
maar wel van de weinig-diepgaande ka
waaraan men door de Holl.-raktesudi,
litteratuur ontwend is. (zie Slj. en Rj.

II, 311.)
De verhaaltjes, die er zo in opgenomen
zijn, voldeden in die eerstgenoemde
kringen biezonder, maar het lijkt mij
niet onwaarschijnlik dat het lage kunstpeil, waarop het weekblad daardoor
kwam, daardoor en vooral ook door de
onmogelikste rijmpjes, de afschuwelike
plaatjes enz. — de reden geweest is die
anderen er van afhield iets artistieks er
in te plaatsen.
Net als overal, zijn er ook in de Friese
letterwereld standen, maar de hogere
stand op letterkundig gebied schijnt
te beperkt om 'en eigen orgaan te hebben
naast Slj. en Rj. Waar zit de uitgever
die dat zou aandurven? En toch weet
ik dat er velen zijn die zich graag eens
weer aan echte Friese kunst wilden te
goed doen.
Op één gebied heeft Slj. en Rj. zich
biezonder verdienstelik gemaakt en dat
is de litteratuurgeschiedenis: Veel is
er in geschreven over Gysbert Japix,

de Althuyzen's, Salverda en de Halbertsma's en veel daarvan is gekomen uit de pen
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van de oude strijder voor het Fries, de man
die het vaandel, dat Troelstra en T. E.
Halbertsma niet meer zwaaiden, aangreep
om het hoog te houden als 'en verenigingapunt voor allen, die noch niet
wanhoopten aan het voortbestaan van
het Fries.
Voor die moed, die ijver, die werk
dat geloof komt hem 'en hartlik-kracht,
woord van hulde toe.
H. J. B. S.

Der Urquell. Monatschrift für Volks

Neue Folge, Band II, Heft 9-kunde.
und 10. — Buchhandlung vormals
E. J. Brill, Leiden.
Trots de Nederlandse drukkerij van
dit folkloristies tijdschrift vindt men ook
in deze aflevering wederom niets over
ons land. Interessant zijn, voor zover
de letterkundige bijdragen betreft, de
Notizen over de 0. Europeese sprookjes
van Jaworskij, de volkssprachliche Parallelen, die 't begrip: onbepaalde tijd
weergeven, en de Jood - Duitse spreekwoorden uit 0. Galizie.
't Stemt wel erg spijtig bij 't achteraansukkelen van Nederland op 't terrein
van folklore, als men ziet hoe de Vlamingen met hun tijdschrift Volkskunde
met de jongste aflevering al hun elfde
jaargang ingaan. Maar in dit Neder
tijdschrift kan ten minste voor-landse
Noord -Nederland ook reeds een en ander
vastgelegd worden. Bedoelde aflevering
is vrijwel Vlaams, al zijn de zegswijzen
afkomstig van Gods- oordelen, als: 'k Mag
verzinken als 't waar ist enz., die er
door A. de Cock in worden behandeld,
geen speciaal Vlaams taaleigen, en al
wordt 't liedje van Laura in het klooster
ook hier nog langs de straten gegalmd.
Pol de Mont bespreekt er Vlaamse Mei
-gebruikn.
D.
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LIJST van verschenen boeken:

JAN LIGTHART en H. SCHEEPSTRA, De wereld in! Geïllustreerd door
W. K. de Bruin. Groningen, J. B. Wolters. 16°.
2e stukje (IV, 108 blz., m. afb.). f 0.35. 5e stukje (VI, 132 blz., m. afb.). f 0.35.
A. G. SCHILF en H. WAGENVOORT, In en om de School. Leesboek voor
de middelklassen der christelijke scholen. Groningen, J. B. Wolters. 16°.
6e stukje (IV, 100 blz., m. afb.). f 0.30.
Voorheen en thane. Schetsen en tafereelen uit ons volksleven en ons land.
Geïllustreerd leesboek voor school en huis, verzameld door G. J. Vos en
en Jacs. M. Vos. Groningen, J. B. Wolters. 8°. (VII, 399 blz.).
f 125, geb..1 1.50.
C. VAN DE MoER, Treurig en schrikkelijk. Antwerpen, Fl. Melsen.
8°. 1 fr. 50.
MARY BAMFORD, Vrienden van allerlei slag. Uit het engelsch naverteld
door Nellie [mevr. Van Kol]. Geïllustreerd door Jan van Oort. Amsterdam, S. L. van Looy. 8°. (V, 96 blz.). f 0.60; geb. f 0.90.
N. VAN HICHTUM, Uit verre landen. De geschiedenis van den kleinen
eskimo Kudlago. Geïllustreerd door H. en W. van Schaik. Amsterdam,
S. L. van Looy. 8°. (V, 71 blz.). f 0.60; geb. f 0.90. [Waarom schrijft
zij niet meer in 't Fries ?l
Warendorf's Novellen -bibliotheek. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf.
Kl. 8°. Per nr. f 0.10. Per dl. (6 nrs.) f 0.60; geb. f 0.90.
No. 105. CONRAD VAN DE LIEDE, Een broer uit den Oost. (48 blz.).
Par le rapide. Nouvelles des principaux auteurs francais. Amsterdam,
E. L. E. van Dantzig. Kl. 8°. Per nr. f 0.15. Per jrg. (12 nrs.) f 1.50.
No. 25. JAQUES NORMAND, Tom. — ERNEST BENJAMIN, Drame intime. —
EDOUARD ROD, Le neuvage de M. Bombeuf. — ( 64 blz.).
A. F. CREMER, Op expeditie tegen de najaks. Oorspronkelijk jongensboek.
Met [4] platen van J. van Oort. Amsterdam, E. L. E. van Dantzig. 8 0
(222 blz.). f 1.50; geb. f 1.90.
E. HEIMANS en JAC. P. THIJSSE, Van vlinders, bloemen en vogels. 2e, veel
vermeerderde druk, met [4] gekleurde platen en een groot aantal oorspronkelijke teekeningen van de schrijvers. Amsterdam, W. Versluys 8°.
(173 blz.). Gecart f 1.90.
L. PENNING, De ruiters van Zuid-Afrika. Een verhaal uit de dagen van
Jameson en Krugersdorp, 189596. Met [3] platen van Wilm. Steelink.
Afl. 1. Gorinchem, F. Duym. Gr. 8 0 III. blz. 1-48.) Per afl. f 0.30
W. A. PAAP, Vincent Haman. Amsterdam, W. Versluys. 8°. (V, 304 en
4 blz.). f 1.90, geb. f 2.40.
Voor den Coupé. Utrecht, A. W. Bruna. Kl. 8°. Per nr. f 0.10. Per dl.
(6 nrs.) f 0.60; geb. f 0.90.
No. 61. LoUISE STRATENUS, Als een dief in den nacht. Oorspronkelijke
novelle. (46 blz.).
.
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J. A. WORMSER, Van Amsterdam naar Pretoria. Acht maanden in ZuidA frika. Met 80 platen en portretten. Amsterdam-Pretoria, Boekhandel
vrhn. Höveker & Wormser. Gr. 8 0 III, 233 blz.). 1 1.90; geb. f 2.50.
Bibliotheek van de Jonge Gids ", onder redactie van Herrn. Heijermans Jr.
Amsterdam, D. Buys Dz. Gr. 8°.
IV. Koos HABBEMA, Kamertjeszonde. Herinneringen, le dl. (III,
309 blz.). Kplt. (2 dln.) f 5.90.
SUZE ANDRIESSEN, Slot Hemsrode. Met illstraties van Henriëtte de Vries.
Amsterdam, C. L. G. Veldt. Gr. 16°. (III, 307 blz.). f 1.90; geb. 2.50.
EMILE SEIPGENS, De kapelaan van Bardelo, met het levensbericht van den
schrijver, door dr. J. ten Brink. Gent, J. Vuylsteke. 8°, m. 1 portr. 1. fr.
S. ABRAMSZ, Veertien dagen op een ijsschots. Met [4] platen van J. van Oort.
Amsterdam, E. L. E. van Dantzig. 8°. (249 blz.). f 1.50; geb. f 1.90
JACQUES PERK, Gedichten. Met voorrede van mr. C. Vosmaer en inleiding
van Willem Kloos. 2e druk. (Goedk. uitgave). Amsterdam, S. L. van Looy.
Kl. 8 0 III, 190 blz.) f 1.90; geb. f 2.40.
Boon's Géillustreerde Novellen-bibliotheek. Amsterdam, N. J. Boon. Kl. 8 0
Per nr. f 0.10. Per dl. (6 nrs.) f 0.60; geb. f 0.90.
No. 82. PAUL VON SCHÖNTHAN, Enfant terrible. Naar het duisch (48 blz.)
HENRI ANDRE, De auteur. Komische solo- scène. Muziek van W. A. Blokland. Arnhem, Joh. C. M. van Mastrigt. Gr. 40 2 en 4 blz.). f 0.60.
Tekst afz. f 0.20.
HENRI ANDRE, De ongeluksvogel. Komische solo- scène. Muziek van Henri
Bender. Arnhem, Joh. C. M. van Mastrigt. Gr. 40 2 en 4 blz.). f 0.60.
Tekst afz. f 0.20.
J. HEPPENER, Het paartje van Urk. Voordracht voor heer en dame.
Leeuwarden, R. van der Velde. Gr. 40 1 en 4 blz.), f 0.60. Tekst afz. f 0.20.
J. HEPPENER, Neérland bovenal! Voordracht voor 2 of meer dames.
Leeuwarden, R. van de Velde. Gr. 40 1 en 3 blz.). f 0.60. Tekst afz. f 0.20.
H. JACOBS, In de dorpsschool, of de schoolmeester in duizend angsten. Komische ensemble.scène. Arnhem, Job. C. M. van Mastrigt. Gr. 40 2 en 4 blz.).
f 0.60. Tekst afz. f 0.30.
Goltjebloumen. Verhoalen ien 't Grönningsch. Winsum, J. Mekel.
Dr. E. HALBERTSMA, De reis nei de jichtmasters. Blij spil yn 4 bidrjuwen,
[5 h„ 3 d.], fen T. G. v. d. Meulen. Ljouwert [Leeuwarden], R. van
der Velde. 9 0 VI, 123 blz. en 4 blz. muz.). f 0.80.
V. MINDEN GERHARD's Fabeln in mittelniederdeutscher Sprache. Zum ersten
Mal hrsg. von A. Leitzmann. Halle, Max Niemeyer. Gr. 8°. M. 12.—.
Zwolsche Herdrukken, onder redactie van dr. F. Buitenrust Hettema,
N. A. Cramer, J. H. van den Bosch. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Wil link. Kl. 8°. VI: WILLEM BILDERDIJK, Poëzie. Uitgegeven door dr. R.
A. K o l l e w ij n. 2e druk. (III, 116 blz.). f 0.35; geb. f 0.60.
TH. J. BOSMAN, Taal en Stijl. Denk- en steloefeningen ten dienste van hen
die zich voor het hoofdonderwijzers -examen of voor een vergelijkend examen
voorbereiden. Tiel, D. Mijs. 8°. 2e stukje. 3e, omgewerkte druk. (58 blz,). f 0.45.
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P. H. VAN GESTEL, Schrijfvoorbeelden in loopend schritt, voor meer uitgebreid
lager- en middelbaar onderwijs. Vervolg- cahiers voor bestaande schrijf
Gr. 8 0 . Serie I (24 blz.) f 0.30;-methodn.Asra,keing.
serie II (32 blz.) f 0.45; serie III (32 blz.) f 0.45.
H. TEMMERMAN, De moedertaal; eenig doel- en redematig voertuig der gedachte in opvoeding en onderwijs. Gent, A. Siffer. 8°. 1 fr. 25.
A. LIEBMANN, Vorlesungen über Sprachstörungen. 1. u. 2. Heft: Die Pathologie u,
Therapie des Stotterns u. Stammeins. Berlin, Oscar Coblentz. Gr. 8°. M. 2.40.
ELISE VAN CALCAR, Fröbel's methode tot natuurlijke en harmonische ontwikkeling van lichaam en geest. Een boek voor moeders. 6e druk.
's-Gravenhage, Joh. Ykema. 4°. (319 blz.). Geb. f 3.—.
A. TEUNISSE en A. M. VAN DER VELDEN, De vrouwelijke handwerken voor
school en huis. Amsterdam, W. Versluys. 8 0
Het breien. Met 204 houtgravures. 5e, verbeterde druk. (276 blz). Geb. f 2.50.
L. PETIT DE JULLEVILLE, Histoire de la langue et de la littérature francaise, des origines a 1900. Tome VI: Dix-huitième siècle. Paris, Armand
Colin & Cie. In-8, ay. grau. 16 fr.: rel. 20 fr.
H. OBERLäNDER, Die geistige Entwicklung der deutschen Schauspielkunst im
18. Jahrh. Hamburg, Leopold Vosz. Gr. 8°. M. 5.—.
B. WIESE u. E. PERcopo, Geschichte der italienischen Litteratur von den
ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Mit 160 Abbildgn. im Text u. 31 Taf.
in Farbendruck etc. u. 8 Faks-Beilagen. 1. Lfg. Leipzig, Bibliographisches
Institut. Gr. 8°. M. 1. —. In 14 Lieferungen vollständig.
A. LISONI, Le drammatica italiana nel secolo XVII. Parma, R. Pellegrini.
16°. 1 1. 50 c.
Cu LENIENT, La comédie en France au XIXe siècle. Paris, Hachette & Cie.
2 vol. in-16. 7 fr.
RENS Dourlc, Etudes sur la littérature franraise. IIIe série. Paris, Perrin
& Cie. In-16. 3 fr. 50.
.

INHOUD van Tijdschriften:

De Nieuwe Gids, jrg. 4, Nov. '98, o. a.: Willem Kloos, België's toekonist. — Jac. van Looy, Verzen. — Willem Kloos, Adoratie. —
Dr. J. B. Schepers, Bragi II.
Tweemaandelijksch Tijdschrift, 4 jrg., Nov. '98, o. a: W. L. Penning Jr.,
Uit „Ton's Dagboek ". — G. van Hulzen, Zwervers. — Albert Verwey,
De Kunst van 't Beeld. — Dr. A. Aletrino, Obsessie. —J. Koopmans,
Middeneeuws Natuur - Onderwijs (Vervolg).
De Gids, Nov. '98, o. a.: Martellus Emants, Kunst en toekomst. [Uit
dit merkwaardige stuk delen we in een volgende jaargang eenige citaten
mede.] — Dr. J. H. Gunning Wz., Organizatie van ons Onderwijs.
De Navorscher, afl. 10, 1898, o. a.: „Henza" en „Flenza." — Synoniemen
en taalzuivering (1) — Zele.

EEN SCHRIJFTAAL?

[MET NASCHRIP T.]

Er komen ogenblikken, dat het verraad zou zijn tegen de eigen denkbeelden als men zweeg, ook al staat men tegenover 'en veel oudere. En is
het niet de aloude strijd van het komende geslacht tegen het gaande; hebben
ouden en jongen niet altijd overhoop gelegen.
Het zou er allertreurigst uitzien in de wereld, als die strijd niet bestond.
Een doods moeras, dat gaandeweg dichtgroeit, zou hij worden.
Laten we elkaar bestrijden en de toekomst zal zijn de kamprechter van
het toernooi.
Ik heb mij geërgerd over en m'n gevolgtrekkingen gemaakt omtrent het
volgende stukje uit de studie van Prof. Dr. J. te Winkel in „Een halve
eeuw" over „Letteren en taal":
„Tegen het eenzijdig doctrinarisme der schrijftaalsprekers, dat zich vooral
in de eerste helft onzer eeuw ijverig heeft geweerd, is, door eene begrijpelijke
reactie, na het midden onzer eeuw bij monde ') (!) van Taco Roorda, een
ander doctrinarisme opgestaan (sic!), dat sedert 1893 in de „vere(e)niging
tot vereenvoudiging van de schrijftaal" zijne meeste voorstanders telt, en dat
zooveel mogelijk het „schrijf zooals je praat (?) in toepassing zoekt te brengen,
van die verplichting alleen de kunstenaars uitzonderend. Over den invloed,
dien dat doctrinarisme op de schrijftaal van sommigen begint te oefenen,
handel ik nu niet. Alleen zullen zij, die alzoo de historische verhouding van
beschaafde spreek- en schrijftaal tot elkaar zoeken om te keeren, er natuurlijk
het hunne toe bijdragen om den invloed van de tegenwoordige schrijftaal op
de beschaafde spreektaal te doen afnemen. Bedoelt hunne werkzaamheid
niet eene volslagen anarchie, dan dienen zij het aan de schrijftaal ontnomen
gezag op de beschaafde spreektaal over te brengen, maar dan wordt het ook
noodig in die spreektaal zelf het criterium der beschaafdheid tegenover de
straattaal of de tongvallen te zoeken en eene soort van spraakkunst der
spreektaal vast te stellen, zooals trouwens ook reeds is gedaan. Het komt
mij echter voor, dat persoonlijke willekeur en taaltirannie daarbij een hinderlijker
') Ik kursieveer.
T. & L. vin.
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rol moet gaan spelen dan wanneer met bezadigdheid de meerdere of mindere
beschaafdheid der spreektaal aan de schrijftaal der meest gevierde schrijvers
wordt getoetst." ')
Laat mij eens verduideliken, waarom ik hierin zoveel woorden kursieveerde.
Allereerst wordt mij hier te vaak het abstractum „schrijftaal" gebruikt. En
ik kan er volstrekt niet tegen, omdat ik het zo'n onding vind; immers een
niet bestaand iets waaraan geleerden „gezag" en „invloed" toekennen is mij
een gruwel. En een schrijftaal is toch bij een levend volk iets dat niet
bestaan kan! Een taal-om-geschreven-te- worden die dan tegenover een taal
gesproken-te-worden staat! Jawel, men zegt: „het is vandaag mooi weer",-om
en men leest in kranten of slechte boeken: „het is heden schoon weder".
Zouën we hier niet de karakteristiek van beide hebben? Dan is dus de
spreektaal eigenlik de taal, want zoals dat eerste geschreven is, zo zeggen wij
het ook, en taal staat in nauw verband met vertellen en het Eng. tale, en
we mogen hierbij gerust op de etymologie van het woord voortbouwen omdat
bij ieder mens zich weer datzelfde proses herhaalt, de van kindaf steeds
klimmende behoefte om te vertellen wat men in zich voelt omgaan, zodat het
dwaas is om dat spreektaal te noemen; het is de Nederlandse beschaafde taal,
die het vordert en waarvan de wetten een psycho-physiologies karakter hebben
en dus moeilik te vinden zijn; maar wat is het tweede dan? Ja: het kan alleen
geschreven zijn door mensen, die zich het begrip eigen gemaakt hebben dat
hun spreken plat is, die zich zelf daarmee 'en brevet van onbeschaafdheid
gegeven hebben en nu, niet durvende schrijven wat ze zeggen, oude woorden
opgerakeld hebben, die ze wel eens gelezen hebben bij de een of ander, om
ze samen te voegen tot het kwazie deftige zinnetje. Iets soortgelijks, voorde-gewone-mens - versletens kan men ook wel aantreffen in boeken eerste
rang, bij dichters, maar dan heeft het 'en reden van bestaan, dan verdedigt
de dichter zich met de woorden: „dat woord doet het me nu juist: ik had
bepaald zo iets nodig (voor rijm, ritme, melodie), en het oude woord schoot
me juist op tijd te binnen." Dan wordt het natuurlik heel iets anders, dan
zal ieder zich er voor wachten z'n veto daar tegen te gebruiken.
Wanneer echter iedereen de deftige meneer gaat uithangen zodra hij de
pen op papier zet, dan begint je bloed te koken en je trekt hem 'is aan de
mouw en vraagt: „maar zeg 'is, vrindje, meen je dat in die grootdoenerij de
echte beschaving steekt? Hoe zul je ooit weten of datgene wat je schrijft
goed geschreven is, wanneer je het niet aan je zelf kunt toetsen, wanneer je
jezelf niet kunt afvragen: is dit wel goed ?" Het antwoord zou dan mischien
zijn: „welnu, dan kijk ik even in woordenboek of spraakkunst!" — „Maar
de schrijvers van die boeken, waar hebben die al hun wijsheid uitgeput? Om
te beginnen de woordenboekschrijvers?" — „Wel uit onze schrijvers!" —
„Uit welke tijd ?" — „Ja, dat weet ik niet!" — „Nu daarover straks, maar
J Ja, die hadden
uit de schrijvers dus? en die schrijvers, b. v. Hildebrand?"
het uit zich zelf." — „Of dacht je dat Hildebrand z'n Camera schreef niet
—

') Een halve eeuw, II, 323-324.
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de woordenlijst van Siegenbeek naast zich ?" — „Nee, natuurlik niet!" —
„Dus die haalde z'n taal uit zich zelf. Maar nu is er groot verschil noch
in diezelfde Camera. Lees b. v. ,De Wind", en onmiddelik daarop „Varen
en rijden ", wat een verschil! Het eerste 'en dichterlike bespiegeling in verheven woorden, het tweede 'en betoog in heel gewone trant, 'n soort monoloog
over die manieren van zich bewegen.
't Is heel vaak of je Hildebrand zelf hoort vertellen. En het is, dunkt
me, zo gewoon, dat 'en vrind van me het ook zowat za gezegd zou hebben.
Dus Hildebrand had ten minste die tweeërlei taal in zich, maar zou z'n
zuster, die die verheven taal mischien miste, nu niet „Varen en rijden"
gezegd kunnen hebben net als hij. M'n vrind zou het wel kunnen, dus
zijn zuster dan toch ook. Maar wanneer nu die zuster en m'n vrind, hele
gewone mensen, eens aan elkaar gingen schrijven in de tale Hildebrands,
d. i. in die van stukken als „De Wind", wat zou het rezultaat zijn ?" — „Ze
zouën zich zelf en elkaar uitlachen, 't zou te belachelik zijn!" — „Juist.
Dus de vrijheid die we 'en artiest geven om zich 'en andere taal dan de
gewone aan te wennen bij z'n schrijven, die hebben wij andere stervelingen
niet. Maar, wanneer wij nu iets te beweren of te betogen hebben net als
Hildebrand in „Varen en rijden ". Wat doen we dan ?" — „Wel dan
redeneren we net zo lang tot de ander overtuigd is!" — „En kan dat dan
niet neergeschreven worden ook ?" — „Niet presies zo, want je hebt gebaren
bij 't spreken tot je beschikking en de toon en klemtoon die je in je stem
legt!" — „Juist. Het is alsof je spreekt tot iemand in een andere kamer, die
je niet kan zien of horen; het zal dus ordeliker moeten zijn dan het spreken
hoeft te wezen, maar moeten het ook andere woorden zijn ?" — „Nee, want dat
zou net hetzelfde wezen als wat die zuster en m'n vrind deden !" — „Dan
zijn we het dus eens: we hebben in ons ieder z'n eigen taal, die we eerst
alleen zo goed spreken als onze leeftijd meebrengt; die we daarna ook
moeten leren neerschrijven; die met ons zelf verandert en die voor ons voldoende is, omdat we er alles mee kunnen uitdrukken wat we begeren en
die dus ook op schrift voor ons voldoende is.
Artiesten hebben er vaak niet genoeg aan en die nemen de vrijheid om
de dingen zo nodig anders te zeggen dan in de gewone taal; maar elk al
weer zal het anders doen dan de ander, omdat het van ouderdom, omgeving,
beschaving, gezondheidstoestand en noch zo veel meer dingen afhangt, hoe
een artiest denkt en voelt. En mogen hun werken nu voor ons de norm zijn?
Mag men nu uit al die werken samen regeltjes opstellen, waarnaar wij ons te
houden hebben, willen wij beschaafd spreken? Mag men nu zeggen dat er
één Nederl. schrijftaal bestaat? Ik zou dan toch zeggen van niet."
Maar, om nu op Prof. te Winkels studie terug te komen. Hij neemt zo'n
schrijftaal aan als iets bestaands, dat „gezag" heeft en »invloed verliest ".
Ik voor mij ben blind en zie die schim niet voor in'n ogen staan als 'en
wezen van vlees en bloed.
Hij heeft verder niet veel simpatie voor de vereenvoudiging van die schrijftaal
(sit venia verbo), want hij geeft van de vereniging die dat wil, deze onjuiste
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voorstelling, alsof het niet z'n doel was de algemene beschaafde taal in de
hand te werken, met al z'n schakeringen, maar wel het bevorderen van de
anarchie door „schrijf zooals je praat" tot devies aan te nemen.
Ook de uitdrukkingen „persoonlijke willekeur" en „taaltirannie" gebruikt
van hun, die zich neergezet hebben tot het schrijven van een „spraak"kunst
van het beschaafde Nederlands, hadden bij wat meer welwillendheid vervangen
kunnen worden door iets zachtere, omdat de opgenomen taak om zo'n groot
veld te ontginnen niet zo maar, „mir nichts dir nichts ", in volmaking vol
kon worden. Hoeveel spraakkunsten zijn er van de zgn. schrijftaal en-toid
waar is de volmaakte? Zelfs met de grootste „bezadigdheid ", 'en eigenschap
die de heren samenstellers van echte „spraak"kunsten niet schijnen te hebben
en die van de grammaire raisonnée wel, zelfs zo mocht het niet lukken er één
te schrijven die volmaakt was. Sedert wanneer stelt men voor beginners
dezelfde eisen als voor volleerden?
Nu kom ik tot het laatste, waarin Prof. te W. als de norm wil blijven
houden en als het criterium van beschaafdheid: „de schrijftaal der meest
gevierde schrijvers."
Ik moet er nu even op wijzen welk een onding dat is.
Ergo: men neemt de werken der meest gevierde schrijvers. Zou het ook
kunnen schelen uit welke tijd? Ik denk het haast wel. Laten we maar de
historie nagaan.
Zie de Middelnederlandse Spraakkunst van Prof. van Helten in, en let
op de verscheidenheid van vormen die in de Middeleeuwen geschreven werden,
ze komen mutatis mutandis overeen met de verscheidenheid van vormen,
waarover onze spreektaal nu noch beschikt. Maar noch wat taal, noch wat
spelling betreft laten die auteurs zich gebruiken als de enge norm die in
onze zogenaamde spraakkunsten wordt neergelegd. Zie voor later Vondels
taal van Prof. v. Helten en de Grammatiekale studies van leerlingen
van hem over 16e en 17e eeuw, overal de meest rijke verscheidenheid,
nergens eenvormigheid als onze zogenaamde spraakkunsten willen. Het reuzenwerk is noch niet geleverd dat samenvoegend 'en spraakkunst geeft van
al wat er in de 17de eeuw geschreven is; maar als het er komt zal het 'en
noch veel grotere verscheidenheid geven dan in de Middeleeuwen het geval
was, want het leven was zeker noch veel heviger, bewogener, rijker dan wel
in de rustige, opgewekte, naïeve M.E.
Maar de schrijver van die 17de eeuwse spraakkunst mag van „de meest
gevierde schrijvers" niet weten, omdat hij onbillik zou zijn door eigenmachtig
'en greep te doen, eigenmachtig te zeggen: „zie, dat zijn de beste," terwijl
in de niet opgenomene, minder artistieke b.v., mischien beter het taalbewustzijn van de 17de eeuwers werd neergelegd. De schrijver zou onbillik en
onvolledig zijn.
Ik nu vermoed, dat onder „de meest gevierde schrijvers," aan wier werken
wij de meerdere of mindere beschaafdheid van ons spreken moeten toetsen,
door Prof. te W. verstaan worden nach de Middeleeuwse nbch de 17áe eeuwse
schrijvers.
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En zo gaat het in de 18e eeuw ook: het is heel wel mogelik dat de geleerden
ook al het geschrevene van die tijd verwerken, tot dat ze er 'en soort
spraakkunst van gemaakt hebben van de 18e eeuw. Hun ijver is groot. Ik
voor mij griezel alleen bij de gedachte aan zo'n werk. En toch, als ze het
willen doen, mogen ze geen letter overslaan en moeten ze konstaterende te
werk gaan, evenals Prof. v. Helten in z'n spraakkunsten. En ook hier
mogen ze niet met 20 8 íe eeuwse begrippen de 18e eeuwse schrijvers splitsen
in minder en meer gevierde: Mogen wij b. v. beslissen over het meer of
minder gevierd zijn in hun tijd van een Rhijnvis Feith of de dames Wolff
en Deken? van een Bellamy of Bilderdijk? En hoort deze tot de 18de?
Moet deze niet ook in het noch reusachtiger werk van de 19e eeuw?
Ik nu vermoed dat b.v. als norm van de beschaafdheid in het spreken
niet de 18de-eeuwers bedoeld zijn, ook niet zij die bij de tradietsie als-vanu
de meest gevierde staan aangeschreven, want wie te kiezen, Simon Stijl of de
dames Wolff en Deken? Persoonlike voorkeur mag in wetenschappelik
werk niet gelden.
Dus we zullen ons moeten bepalen tot onze eeuw en nu zal men zeggen
heeft men ten minste in de laatste 50 jaar b.v. wel het recht om van de
meest gevierde schrijvers te spreken. In zekere zin wel natuurlik, voor
zover er n.l. onder verstaan worden zij die voor ons zelf, op het ogenblik van
ons schrijven, de meest gevierde schrijvers zijn; maar al weer niet als algemene
benaming. Immers zelfs, de ontwikkeldste heeft niet het recht de smaak van
'en ander te veroordelen, omdat er geschreven staat: „oordeel niet opdat gij
niet geoordeeld wordet" en er wel niets persoonliker zal wezen dan de smaak.
Wie durft in zo'n geval rechter over z'n evenmens te zijn?
Laat mij daarvan 'en sprekend voorbeeld aanhalen. Ik herinner mij krietieken over Couperus: de ene van 'en professor, de ander van één van onze
eerste schrijvers (naar mijn zin tenminste). De eerste hemelde „Wereldvrede"
en „Hooge troeven" op omdat de auteur zo weinig basterdwoorden er in gebruikte,
in vergelijking van vroeger; de ander vond die dingen het papier niet waard
waar ze op geschreven waren, dat waren marionnettespulletjes en Couperus
z'n grootste werk was altijd noch „Extaze". Datzelfde „Extaze" was, meen
ik, te ijl, te vaag, te week voor de eerste krietiekschrijver. Hoort nu Couperus
tot onze meest gevierde schrijvers? Best mogelik, maar bij de een om dit,
bij de ander om dat werk, en zou er ook geen derde te vinden zijn die hem
onder de gevaarlikste schrijvers rangschikt? Als men zich de strijd om het
Noodlot van indertijd noch herinnert, schiet ons terstond de naam van één
van onze prediekanten te binnen.
Dus gevierd? Ik weet het niet.
Dat is nu één van de aller modernsten waar over zoveel verschil van
mening is. Laten we nu es naar een oudere tijd afdalen. Daar was de
persoon van Multatuli, de persoon, onafscheidelik van z'n werk, de man die
op sommigen de indruk gemaakt moet hebben van 'en dronken student die
'en deftige soirée musicale komt instrompelen na 'en allerdolste piertocht;
op anderen weer van de held, die durfde strijden voor wat waar, wat goed,
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wat edel was. Hoort hij nu tot de gevierdste schrijvers? Er zou 'en volks
voor nodig zijn, want welk schrijver van geleerde werken is in-steming
staat zich in aller gedachtenleven te verplaatsen en in alle standen door
te dringen. Zoveel fantazie behoeft de geleerde niet en mist hij ook gewoonlik.
Mij dunkt, dat er onder de ontwikkeldsten van tegenwoordig wel meer -gelezen
auteurs zijn, maar dit is toch ook maar mijn persoonlike mening. En ga
noch wat vroeger met mij terug: de Camera Obscura verschijnt, het werk
dat Prof. te Winkel ook al noemt hij het niet, stellig op de lijst van gevierde
schrijvers geplaatst hebben wil. Hoe wordt het ontvangen? Noch al goed,
maar .... de hoofdmannen van de smaak en van het proza hebben toch
vrij wat aanmerkingen .... Prof. Geel en Potgieter. De Camera Obscura
is er toch gekomen en meer herdrukt dan enig boek bij ons tot noch toe.
Maar hoort nu, op dit ogenblik, Hildebrand tot onze meest gevierde schrijvers.
Het hangt alweer van de leeftijd van de beoordelaar af en van z'n ontwikkeling.
Om te beginnen niet de 4de klas van gymnasia b.v. Leg statistieken aan
en ik wed dat onder de lievelingsschrijvers op de gymnasia niet voorkomt
de Camera Obscura, omdat bij de jonges al te vaak als 'en schoolboek wordt
voorgelegd en ze bovendien te veel verklaring behoeven. Kom in de studente wereld; wie daar vrij is in de keuze van lektuur en niet door studie aan
bepaalde werken gebonden, hij leest .... al wat er nieuw uitkomt of voor
kort uitgekomen is, van onze hele, mooie letterkunde van na 1880.
Op oudere leeftijd kijken velen de C. O. weer in, want er valt daarin
altijd veel moois te lezen, maar daarnaast en daarboven stellen ze alweer
de moderne letterkunde.
Zo is nu eenmaal de loop van de wereld, niet altijd bewijzen de massaas
herdrukken de popularieteit van 'en schrijver. Men moet vooral niet vergeten
hoeveel er van voor schoolboek gebruikt worden. Nee, wilt u het meest
gevierde boek van nu .... wel dat is — voor kort was het Vragensmoede —
nu Hilda van Suylenburg, zolang als 't duurt. Maar alle gekheid aan kant.
We hebben hier weer te doen met een van de vele abstracta, waarvan onze
redeneringen za 'stikvol zijn, dat we elkaar ter nauwernood meer begrijpen;
dat we in de door elkaar gekronkelde en hakende takken van het struikgewas niet meer de grond kunnen zien, waarop we lopen, zonder er eerst
eens ferm in gesnoeid te hebben. Mochten ze toch eens weer tot hun juiste
proporsies teruggebracht worden, zoals Victor Henry dat begonnen is in z'n
„Antinomies linguistiques", waarvan ik de vertaling 1 genoten heb.
)

De tijd van generaliezeren is voorbij; de grote woorden waarmee 'en vroeger
geslacht tevreden was, de jongeren willen ze op de keper beschouwd zien en
het rezultaat is, dat alom het indieviedualisme veld wint.
De eisen voor het artiest-indieviedu, om te schrijven, niet zoals mèn schrijft
maar zoals hij zelf krachtens zichzelf schrijven moet, ze zijn neergelegd in
') „Tegenstrijdigheden in de taalkunde" van C. Hesseling en J. J. Salverda
de Grave.
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het tijdschrift „de Nieuwe Gids "; en het heeft, daarmee al, de latere
schrijvers en hun die ze willen leren kennen 'en grote dienst bewezen. Nu
vooral kon duidelik uitkomen hoe ontzettend ver artieste -indieviedualieteiten
uit elkaar kunnen lopen. 'En ouder geslacht, waartoe ook de schrijver
voornoemd behoort, begroette dat geslacht van '80 met enig schokschouderen
en hoofdschudden; het vond er ronduit gezegd niet zo heel veel nieuws en
moois in en alleen zij die het dichtst bleven bij het schrijven à la Hildebrandt
en Hasebroek werden geprezen. Maar wat b.v. te maken van 'en stijl
als Ary Prins? Het antwoord was gauw klaar, haast al te gauw:-anrchist
„naar den vorm stijlloos gebazel in eene voor enkele regels potsierlijk schijnende,
maar bij verder voortlezen duizelig makende taal bijna zonder werkwoorden;
naar den inhoud eene verzameling gruwelverhalen, waarin de vieshloederige
akeligheden met zooveel welgevallen worden uitgesmeerd, dat men van dat
welgevallen nog akeliger wordt dan van de akeligheden zelf." Ik moet mij
zelf beschuldigen van generaliezaatsie, de fout die ik zo graag vermeden
zag; immers dit is alleen geldig als 'en stem van één van 'en ouder geslacht.
Er zullen ook wel ouderen zijn die anders oordelen. Ik voor mij zou daar
tegenovergesteld willen zien de meesterlike wijze waarop deze historicus zowel
de Middeleeuwen als de tocht naar Rusland voor onze ogen schildert, zodat
je de mensen ziet en er tegen aanloopt. Zo duidelik als geen van onze
vroegere historiese- romanschrijvers dat ooit gedaan heeft. Dat is 'en beetje
suiker in het bittere braakpoeiertje van Prof. te Winkel. Graag had ik m'n
mening hieromtrent verduidelikt, maar 't is er hier de plaats niet voor.
'En beetje waardering geeft moed om vol te houden, ofschoon ik niet
denk dat de genoemde en andere jonge schrijvers zich biezonder onder den
indruk van Prof. te Winkels noch al scherpe kritiek zullen gevoelen. Immers
zo iemand als Ary Prins zal moeten glimlachen om 'en zo scherpe krietiek
op 5 regeltjes gedrukt over 'en mannenarbeid van 6 jaar; aan dat gevaar
staat men bloot als men niet eenvoudig verslaggever wenst te zijn maar ook
krietiekschrijver. Op die wijze zou ik wel op meer vreemdigheden kunnen
wijzen, alleen m'n hoofddoel was het wijzen op de noodzakelikheid om zich
meer te bepalen tot het indieviedu en minder tot schimmen als: „een tijdvak ",
„de meest gevierde schrijvers ", „een eeuw" of andere als „de schrijftaal" en
z'n „taalschat ". die men „verrijken of verarmen" kan.
Maar nu noch m'n gevolgtrekking.
Wanneer het dus totaal onmogelik is onze meest gevierde schrijvers als
norm te gebruiken — zo iemand als Ary Prins was de dood voor de hele
schrijftaal-spraakkunst — wanneer aan die abstraksie geen touw is vast
te maken! Wat dan te doen? Ik-voor-mij heb opgemerkt dat er in elke
jonge, met wie ik over z'n taal sprak, iets leefde, dat ik taalgevoel wil
noemen; iets dat hem 't verkeerde van het goede deed onderscheiden, malle
verfranste of verduitste zinnen tot goed -hollandse terugbrengen, kortom dat
hem zelf als norm diende. Ik heb wèl de ervaring opgedaan dat dit bij
velen sliep, omdat ze eerst vrijgemaakt moesten worden van tal van dogmatiese
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begrippen, doch nièt dat het taalgevoel van de ene jonge behalve in kleinigheden in botsing kwam met dat van 'en ander, of met dat van mijzelf.
Welnu dan, wie tot het indieviedu zich wendt en hoopt dat het zich onaf
te ingrijpende invloeden zal ontwikkelen, wat moet die-hankeliv
dus als norm aannemen bij het onderwijs in het beschaafde Nederlands?
„Het taalgevoel dat in ons leeft" is nu m'n antwoord en dan zal de toekomst
uitwijzen of dit niet wezenlik 'en stap in de goeie richting is geweest.

NASCHRIFT.

Ook op 'en ander punt moet ik de mening van Prof. te Winkel bestrijden
en voor volstrekt onwaar verklaren. Het is juist z'n mening over m'n eigen
taal, het Fries, die niet deugt, waarom ik met te meer recht van spreken
optreed. Tevens is het 'en bewijs voor de dwaze, overdreven voorstellingen
die Schrijver zich maakt van de boeken- en spraakkunstinvloeden.
De woorden waarover ik viel zijn deze: „Het Landfriesch heeft zich beter
gehandhaafd, (dan het Stadsfries n.l.) maar sinds er in de eerste helft onzer
eeuw (omstreeks 1820) eene nieuwe Friesche letterkunde is herleefd met eene
grammatische geordende schrijftaal, zijn de dialectische schakeeringen in het
Friesch zelf beginnen uitgewischt te worden. Nu spreken Waldjers en Klaikers
de bewoners van Westergoo, Oostergoo en het Friesche deel van Zevenwólden
reeds bijna hetzelfde algemeene Friesch" enz.
Dit is volstrekt onwaar. Wie in Friesland bekend is zal weten welk
een onderscheid er in klank en woord is tussen vlak bij elkaar liggende
dorpen, dorpen door de spoor in 7 mienuten of minder te bereiken; en wie
de grote verschillen in het dagelikse woord hoort tussen b.v. inwoners uit
de Woudhoek en het sentrum, die komt veeleer tot de gevolgtrekking, die
voor de hand ligt. Er zijn vele Friese diealekten, die niet zover van elkaar
afstaan of de sprekers ervan verstáán elkaar, maar te ver om te beweren
dat er één algemeen beschaafd Fries zou zijn boven de diealekten. En hoe
zou het ook mogelik zijn. Het algemene beschaafde Nederlands is niet het
gevolg van de boeken, al valt invloed van Cats en de Bijbel natuurlik niet
weg te sijferen, maar wel van de historie die bijeenbracht, het gemakkeliker
geworden verkeer en het gelijke onderwijs b.v. En al deze faktoren werken
niet op het Fries in tot noch toe, behalve meer en meer de tweede. Daar,
geen historie die er één land van maakte, integendeel het land bleef opgeslurpt in de grote eenheid van Nederland; daar, eerst in de laatste jaren
drukker verkeer tussen de delen van de provinsie onderling, maar tevens — en
dit is weer 'en nadelige faktor voor het Fries — met de diealekties sprekende
steden en stadjes; en daar vooral, het nievellerende onderwijs op de lagere
school, waar het Fries totaal geweerd wordt, waar het kind niet eens er op
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gewezen wordt dat het als Fries verplicht is tot het onderhouden van z'n
aloude welluidende taal; waar het kind z'n eigen volksliederen niet mag
zingen en door Hollandse onderwijzers maar al te vaak geplaagd wordt om
Friese eigenaardigheden.
En dat alles zou nu opgewogen worden door werken als de „Rimen en
Teltsjes" van de gebroeders Halbertsma en wie er later meer in 't Fries schreven!
Was 't maar zo! Dan lazen de Friezen hun eigen vaak zo mooie litteratuur tenminste. Maar hoe velen zijn er onder de Fries- sprekende Friezen
die hun eigen taal niet eens kunnen lezen; talloos zijn ze; ze komen uit
alle standen en alle oorden: zelfs het dorp dat zich zo graag er op beroemt
het meest Friese dorp te zijn, zelfs Grouw, levert genoeg menschen die wat
hun eigen dorpsgenoten, de Halbertsma's, schreven niet kunnen lezen, omdat
de spelling z'n moeilikheden heeft.
Hun liedjes, dat is wat anders, daarvoor helpt de melodie en de oefening
in zanggezelschappen.
Maar waar is onder al die invloeden het algemene Fries te vinden? Het

is 'en fiksie.
'En algemene Friese spraakkunst met 'en beperkt aantal vormen is er wel
— en daaruit maakte Prof. te W. z'n gevolgtrekkingen — ook is er één
spelling die in dat boekje neergelegd is, maar „persoonlijke willekeur en
taaltirannie" „spelen" daarin „een hinderlijke rol ".
Zo gaat het nu de Hooggeleerde Schrijver ook bij het Nederlands: hij weet,
dat er 'en spraakkunst gemaakt is met 'en ekspres — dus willekeurig beperkt aantal vormen, en wel met oude vormen op de voorgrond, die men
nooit zegt in het Beschaafd, behalve op kansel en spreekgestoelte, en die
alléén soms geschreven worden, en op grond daarvan wordt er van éen
schrijftaal gesproken, die, als ik zei, 'en onding is bij 'en levend volk.
Haarlem. J. B. SCHEPERS.

NIEUW LEVEN.

De generatie van 1880 is mooi begonnen en onsterfelijke werken schonk
zij er veel. Maar — de eene ging 't zich behaaglijk maken als een burgerman,
die een erfenis kreeg, een andre verdufte tot statige manierlijkheid, en een
derde droogde op tot drijvend socialist. En hun kunst ging daarbij te gronde,
want zij werden zoodoende grof en saai en wereldwijs en nuchter, tot in de
diepste diepten hunner ziel.
Maar de tijden gaan voort, en een nieuw geslacht volgt staég op het oude,
en treedt in zijn plaats als dat oude niet doorstreeft met den eersten gang.
Daarom eindig ik: Leven de jongeren! Aan hèn is de toekomst, waar
zooveel van 't oudere voor 't leven bezweek
WILLEM KLOOS, N. Gide, Nov. '98.
.....

„TEGENwooRDIQ ".

Er wordt tegenwoordig, door Nederlandsche handen, almachtig veel geschreven
in rijm en in onrijm, en verzen zoowel als prozastukken verschijnen er bij
de vleet. Dichtbundels doemen op en kritieken zetten schrap zich, en die
allen zingen en verzekeren en oordeelen maar wild-weg door elkaar. Want
wij hebben nu vele tijdschriften en tal van autoriteiten, en haast ieder van
die heeren weet het beter dan de rest.
Toch zou men verkeerd doen, daaruit het besluit te trekken, dat de oogenblikkelijke toestand onzer Nederlandsche letteren een bijzonder bloeiende
moet worden genoemd. Want er wordt wel veel geschreven in gestadigen
kadans en met gelijkluidende eindklanken, en er wordt wel veel beweerd,
met klemmende gebaren, door ieder die een inktpot heeft, maar ik vraag het,
wèl vriendelijk, doch evenzeer ernstig en op het geweten af: „wordt er door
die allen, die de pen hanteeren en onophoudelijk doorschrijven, ook tevens
iets gevoeld, of verbeeld, of gedacht ?" Want dit moet toch wel duidelijk
zijn en als een paal boven water staan voor ieder, die in waarheid gezond
is van zinnen, dat kunst is, in den grond van haar mysterieus wezen, geen
kwestie van woorden, maar in de eerste plaats van dingen, belichaamd door
die woorden, en dat ieder woord, dat men neerschrijft, maar dat niet ver
een stukje inwendig zieleleven, blijft wat het was: een dood, een-tasbr
waardeloos uiterlijk teeken, een verzameling van letters zonder eigenlijken
zin. En evenzoo in 't betoogende, in 't kritische schrijfwerk heeft iedere
opinie, die niet is een deel van een breed- uitgewerkt en fijn - doorwerkt
gedachteleven, geen hoogere waarde dan een los praatje in 't bitteruur, zooals
er telken dag zoovéle de lucht ingaan; want slechts hij mag werkelijk kriticus
heeten, die breed en diep en voelend heeft gedacht. En al wat daarbuiten
valt, buiten het diep• doorvoeld produceeren, buiten het voelend - doordacht
beoordeelen is slechts ietwat vermakelijke, op den duur onbeteekenende journalistiek. Ja, wie er zich toe zetten gaat, om letterkundig te werken, hetzij
hij kunst gaat produceeren, hetzij hij over kunst gaat oordeelen, die moet
werkelijk iets te zeggen hebben, die moet waarachtiglijk iets hebben doordacht
en doorvoeld.
WILLEM KLoos, De Nieuwe Gids, Oct. '98.

GOD ZEGEN DE GREEP.

In mijne jeugd gaven de visschers, die de hoofdstad van hunne waar
voorzien, te Zeeburg, waar hunne vaartuigen meestal bleven, voor een
schelling verlof, om in de schuit, die meer dan half vol water was, naar
een kabeljauw te grijpen. Dat grijpen geschiedde dan gewoonlijk onder den
uitroep: „God zegen de greep!”
H. G. RoonaulzEN, De Tijd.,p., Nov. '98.

WOORDVERKLARING.

HAGENDEVELT.

Dr. A. de Jager heeft het indertijd in De Taalgids van 1859, bi. 78 vlgg.
aannemelijk zoeken te maken dat bovengenoemd woord zijn ontstaan zou
te danken hebben aan den hoofdpersoon van een romantisch verhaal, De
Gestrafte Ontschaking enz., door S. van Hoogstraten in 1669 uitgegeven.
De hoofdpersoon heet Veldvoogd, doch krijgt den naam van Haegaenveld,
nadat hij een' reus die „ten Haeg" woonde had overwonnen, waarop diens
slot bestormd werd door de krijgslieden van Veldvoogd onder den oorlogskreet
H a e g a en V ei d(voogd). Vandaar zou Haegaen veld eerst gebruikt zijn voor
een voortreffelijk persoon in het algemeen, en daarna ook voor eene zaak,
hoe dan ook, voortreffelijk in hare soort. Die verklaring schijnt thans wel
vast te staan. Van Dale nam ze over in zijn woordenboek en ook in het
Woordenboek der Nederlandsche Taal kan men ze lezen deel V, kol. 1336.
De verschillende vormveranderingen, welke h a a g a a n v e l d (h a g e n e veld,
haagnevelt, hagen en veld, haag en veld, hagendevelt)
onderging, zouden dan aanduiden „dat de kennis aan den oorsprong der
uitdrukking" (De Jager) verloren raakte.
Er is evenwel reden om aan de juistheid dezer verklaring te twijfelen en
wel eenvoudig, omdat vóór het jaar 1669 het woord hagendevelt
(h a g e n e v e l t) in den zin van „puikpuik" voorkomt. Men vindt het reeds
in Noosemans Beroyde Student van 1646. Als Gregorius, de student, door
zijn vermeend tooveren gebraad, brood en wijn te voorschijn gebracht heeft,
vraagt hij den boer Volckert:
Wat dunkje nou vrientje, of ick niet louter toov'ren kan?
waarop Volckert antwoordt:
Hagendevelt van de korte Warmoes -straet, schijt aller boeven vaertje,
Schijt vuurspuwer, schijt goochel-tas, schijt ocus-bocus kaertje,
't Is al maer kinder-spul: want deuse giest toovert op een tijt
Soo rijckelick de kost, daer jy soo menigen dach om verslijt.
(Het Ned. Kluchtspel in de 17e eeuw, bi. 245, vs. 144-148).
Voorts hooren we in Van Paffenrode's Klucht van Filibert (1657) Bely
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vragen, als zij den ouden verliefden dwaas om den tuin heeft geleid: „Wat
dochtje van dien handel ?" Weerhaan, haar vrijer en medeplichtige, kan
haar niet genoeg prijzen en antwoordt: „Je bent (een) hagenevelt van alle
vrouwen."
Ook Joos Klaerbout gebruikt het woord vóór 1669 in De Klucht van
't Kalf (1662) :

Maer, ey- lieve, siet 'et Kalfje eens van tusschen sijn beenen door,
Voelt het eens aen sijn Navel, en aen sijn gevleesde Schouwer,
Het is soo schoonen Kalf als ick oyt verkocht heb aen een Beenhouwer,
Het is een hagene-velt van een Kalf, zijt ghy 'er mee gedient?
(Het Ned. Kluchtspel in de 17e eeuw, bl. 433, vs. 20-23).
Ten laatste kan men het nog lezen vóór het jaar 1669 1) in Fockenbroch's
De Eneas van Virgilius in zijn Zondagspak, le Boek (1665):
Omzingeld van veel Griekse Heeren;
Waaronder, schoon hy in gevaar
Was, van het hagjen in te schieten,
Hy 't zo braaf op een hakken steld,
Dat in het Griekse bloedvergieten
Hy wel mocht roepen haagnevelt.
en in zijn Tymon van Lucianus Tooneelschgewys uitgebeelt (in 1667 of 1668,
het jaar waarin hij naar de Kust van Guinea vertrok) :
In 't pannelicken is hy handig,
In 't vloeken roept hy haagnevelt,
't Bedrog verstaat hy heel verstandig.
(Dertiende Tooneel).

Met deze plaatsen voor ons zullen we de gissing van Dr. De Jager betreffende de herkomst van Hagendevelt wel moeten prijsgeven en naar eene
andere uitzien. Wellicht dat de aangehaalde plaats uit Noosemans Beroyde
Student ons den weg wijst, dien wij op moeten. Halma schrijft in zijn
woordenboek achter h a gen d e v e 1 d „word van de omroepers van zommige
eetwaren, en ook altemet van andere menschen gebruikt, om te betekenen
dat het geen zy te koop hebben, uitmuntend goed is." In De Uithangteekens
in verband met Geschiedenis en Volksleven door Mr. J. van Lennep en
J. ter Gouw (Leiden, Sijthoff) lezen we bl. 98: „Elders ziet men ......
en, om bluf te maken, de H age n d e v e 1 d v an S to e 1 e n" (groote overvloed,
zetten de schrijvers er achter; het komt me voor dat het ook hier de gewone
') Vg. de studie over Van Fockenbroch van de hand van Dr. J. A. Worp in
De Gids, 1881, bl. 499, vlgg.
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beteekenis van „puikpuik" heeft). Voorts op bl. 250: „Namen om opgang
te maken ontbreken niet. Oudere van dezen aard waren voor winkels:
de Allemansgading, de Hagendeveld; thans klinkt dat: de Bazaar,
Centraal -kleedingmagazijn, en vooral Specialiteit van .....
Ook de Concurrent is in onze dagen een geliefkoosd winkel - opschrift."
Zou het nu niet mogelijk zijn dat in de Korte Warmoesstraat, waarvan
Volckert spreekt, een man met den naam Hagendevelt in dien tijd woonde,
die bij het volk bekend stond als een uitstekend goochelaar, vuurspuwer,
als een Bosco of Bamberg van latere dagen, en dat zoo van lieverlede de
naam „Hagendevelt" synoniem is geworden met het woord uitstekend"? Hoe
voortreffelijk evenwel Hagendevelt ook moge zijn, in de oogen van den boer
is Gregorius grooter toovenaar.
Utrecht. P. H.

VAN MOERBERKEN.

OUDE SCHRIJFKUNST.

Gewinnt der Ausdruck, weil die Sprache älter ist? — so denken blosz die,
so zweitausend Jahr zu spät geboren sind, und auf eine allgemeine Wieder
warten, um dem Horaz und Properz ihre Centonen aufweisen zu-auflebng
können. Nun bin ich zwar kein blinder Wahrsager des jüngsten Gerichts,
wie andre gröszere Leute; aber doch möchte ich nicht dabei sein, wenn Horaz
unsern Rollers und andern Schulpoeten ihre Exerzitien korrigieren müszte zur
Ehre der deutschen Nation. — Eben weil die Sprache so alt und verlebt ist:
so wüszte ich nicht, ob die römische Sprache nicht immer germanisiert,
wenigstens in eine deutsche Denkart eingekleidet werde.
Gewinnt der Ausdruck, weil er Belesenheit zeigt? — Es kann sein, aber
je mehr Schriftsteller ich gelesen: je mehr ich aus ihnen Nahrung gezogen:
desto unbestimmter musz meine Schreibart werden, und ihren Charakter
verlieren! Wenn ich hier einen Kernausdruck von Tacitus in einen Perioden
des Cicero flechte, dort Blumen aus Horaz, Virgil und Juvenal breche und
dazwischen knüpfe: so kann dies freilich ein Kranz werden, der mich als
einen Kenner der Altertums bezeichnet; aber was wieder ein alter Römer
spräche, wenn er einen so ungleichen holprichten Stil erblickte, kann ich
nicht sagen.
HERDER,

Ü. d. neuere deutsche Litteratur.

SPRAAK-KUNST-WERKEN!

Tweehonderd jaren heeft men aan 't vormen van eene Grammatica onzer
taal gearbeid, met inzicht niet zoo zeer om haar te doen kennen, als veeleer
om haar (dus noemde men het) te beschaven; en het einde daarvan is
geweest, haar, hoe langer hoe meer, te leeren miskennen.
B~DijK,

Ned. Spraakl.

VLAAMSE KRIJGSTAALKUNDE.

In een vorige jaargang van dit tijdschrift 1 ) heb ik trachten aan te ton-,n,
dat de vreemde oorsprong van een woord de afkeer die velen er van hebben
niet verklaart, en de zucht om het te verbannen niet wettigt.
Zeker, waar men te kiezen heeft tussen een vreemd woord en een gebruikelik inheems, zal men wèl doen aan het laatste de voorkeur te geven. Maar
het schijnt ons onprakties en ontaalkundig om, op het voorbeeld van sommige
vlaamse „schuimwoordhaters," ook aan de bastaardwoorden die het burgerrecht al verkregen hebben, de oorlog te verklaren.
Het klinkt wel mooi: „wij willen geen indringers in onze taal !" Maar —
de strijders die deze leus aanheffen, zouden verlegen staan als het er op
aankwam, oorspronkelik vreemde woorden als appel, dichten, ezel, kaas, koper,
vrucht, natuur, roos, stof (om er maar een paar te noemen) door „zuiver
dietse" of „oergermaanse" te vervangen.
In Nederland behoren zij, die algemeen gebruikelike woorden willen ver
omdat ze uit een andere taal zijn overgenomen, tot de zeldzame uit -bane
Dat het in Vlaanderen anders is, moet naar 't mij voorkomt-zonderig.
niet in de eerste plaats worden toegeschreven aan afkeer van de Fransen en
het Frans, maar — aan een belangrijk onderscheid dat er tussen het Vlaams
en het Nederlands bestaat.
Wij Nederlanders hebben behalve onze dialekten een algemene beschaafde
spreektaal, die door ieder verstaan wordt; een norm; die bovendien van zeer
velen de gewone, de énige taal is.
Het Vlaams (Zuid-Nederlands) darentegen heeft alléén dialekten. In ZuidNederland wordt het beschaafde Nederlands maar door enkelen gesproken. Wel
zijn er velen die het trachten te schrijven. Maar wat is natuurliker dan dat
het Vlaams zich kenmerkt door allerlei dialektiese eigenaardigheden, door
partikulariteiten, door invloed van het Frans? 1) De Vlaming hoort in zijn
omgeving Of Frans spreken of een Zuid - Nederlands dialekt. Is het wonder
dat het beschaafde Nederlands voor hem iets heeft van een aangeleerde,
') Taal en Letteren, 1897, blz. 201 vgg.
') Zie vooral het belangrijke stuk van A. Gittee in Taal en Letteren, 1884.

Ald. blz. 321: „Feitelijk spreekt dus nagenoeg niemand [in Z.-Nederland] de beschaafde taal en heerscht het dialect met onbeperkte macht."
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vreemde taal? En toch is die taal weer de zijne, waarin hij denken en
spreken en schrijven wil!
Zo beschouwt dan de Vlaming het Nederlands met een ander oog als wij.
Ik bedoel niet dat hij onze taal minder lief zou hebben, maar anders. Hij
begrijpt niet, dat wat er vreemd in is voor hèm, gewoon is voor ans. Dat
wij niet mee kunnen doen als hij wil gaan knutselen aan onze levende taal;')
dat het b.v. onmogelik is om te gaan afspreken: nu zullen we voortaan niet
meer bajonet zeggen, want dat is een vreemd woord, en ook niet dolk, want
ik heb me laten vertellen dat dat 66k al 'n vreemd woord is, maar mes.
Stel u voor dat de Fransen 'n afspraakje maakten om nooit meer boulevard
omdat boulevard van het Duits komt!
te zeggen
Dat voorbeeld van bajonet en dolk ontleen ik aan „De Vlaamsche Krijgstaalkunde," een werkje, waarin de heer Edward Peeters „de vruchten van
jarenlange navorschingen" heeft verzameld. De heer Peeters hoopt, „dat de
Vlaamsche Krijgstaal, binnen Vlaanderens en Hollands grenzen, zakelik [!]
zou kunnen worden." Ook binnen Hollands grenzen. Want de Hollandse
krijgstaal is een „wansmakelijk mengelmoes van afgrijzelijke bastaardwoorden
voor zuiver Nederlandsch opgediend."
Dit laatste is 'niet juist. Geen beschaafd Nederlander, die in bataljon,
regiment, luitenant, generaal enz. enz. geen bastaardwoorden herkent. Maar —
hij legt zich daar eenvoudig bij neer. Men gelooft nu eenmaal niet in
Noord-Nederland dat „zuivere taal" gelijkbetekenend is met „woorden van
germaanse oorsprong." Van meer belang dan die oorsprong schijnt ons de
juiste keus van de woorden en de Nederlandse woordorde.
De heer Edward Peeters schijnt aan die zaken minder waarde te hechten.
Hij schrijft (ik doe maar een greep, hier en daar, in zijn boekje) : „onder
taalkundig oogpunt," „invloed onderstaan," „om den loop der eeuwen op te
klimmen," „voetgangers [d. z. infanteristen] die zich op het slagveld in vierkant zetteden, dus als een winkelhaak," » uitdrukkingen in voege brengen,"
„de Hollandsche krijgstaal (is) een onbestaande iets," Jets met geene ver
aanzien," „zoo zijne taalkundige kennissen wat meer uitge--dragzmeon
breid hadden geweest," „ter gelegenheid der aanneming der wijziging Heuvelmans
aan de wet op de Burgerwacht, waarvan hooger sprake" (! !) „wij waren zinnens,"
„waarvan de gronden uiteengedaan worden," „inlichtingen die wij ons zouden
verhaasten in te winnen," „of wij eenigszins in ons streven gelukt zijn."
Enz. enz. Verder spreekt de heer Peeters van „de struikelblok," van „redens"
die hij ergens voor heeft, van „noorderlijke talen"
maar genoeg. z)
De heer Peeters dan wil alle vreemde en bastaardwoorden uitbannen. Hoe
moeilik dat is, blijkt wel het best hieruit, dat 'n purist als de schrijver van
.....

...

.

...

.

....

') „Doorgaans weet [een Vlaming] niet welke vreemde woorden in Nederland
bestaan." (Gittee, t. a. p. 324).
') Fouten als : „Dan ging onvermijdelijk den veldheerstaf aan Duitschland
over" (blz. 16), „Het is dus den plicht aller taalkundigen" (16), „omdat den Vlaamschen (tekst) in het Staatsblad als vertaling aangeteekend staat," zijn ook in Noord Nederland niet ongewoon bij voorstanders van een afzonder likeschrij/'taalverbuiging.
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Vlaamsche Krijgstaalkunde, zelf van een tamelik groot aantal onnederlandse
woorden gebruik maakt. Verbasteren, bezoldigen, letters, pleit, verpoozing,
klaar, fier, persoon, practisch, pas, tekst, kroon, plaats, juist, regel, punt, schaal —
het zijn allemaal woorden die net als het afgekeurde dolk van vreemde
oorsprong zijn.
En zo is het niet de „zuiver Dietsche" termen die hij voor de „afgrijzelijke
bastaardwoorden" in de plaats wil zetten, ook wel eens het geval. Vgl.
dubbel schaar (fr. double), rotman (ofr. rote), legerplaats (fr. place), ritmeester
(lat. magister), brief (lat. adj. brevis), lijnschaar (ofr. line), laadkas (ofr.
casse), houwits (uit het boheems), verordening (in verb. m. lat. ordinare),
vormkunde (lat. forma), tros (in verb. m. oudfr. torser) ...
Het veiligste, wanneer men alle ondietse schuimwoorden vermijden wil, is
ongetwijfeld niet te schrijven.
Maar mijn lezers worden ongeduldig om te vernemen wat de heer Peeters
ons voor de krijgskundige bastaardtermen wel in de plaats wil geven. Zie
hier een lijstje. Zonder kommentaar.
infanterist — voetganger.
artillerist — grofschutter.
artillerie — schutterij (!)
genie (regiment) — krijgsbouwschaar.
soldaat — weerman.
korporaal — rotman.
sergeant — kluftmeester.
sergeant-majoor — opperkluftmeester.
luitenant — rootmeester.
majoor — overman.
generaal — veldmeester.
adjudant — hulpman (!)
officier die de krijgsschool bezoekt — stafamman.
materieel — alaam.
garnizoenstad — burg.
eskadron — rit.
colonne — zuil.
kazerne — krijgspand.
patroontas — poppetas (!)
kader — stam.
batterij — stukrij.
bajonet — geweermes, mes.
brigade — dubbelschaar.
kaliber — muilbreedte(!!)
alarm — harop (!!)
Dat de lust om deze woorden in te voeren groot zal zijn, menen wij te
mogen betwijfelen.
Okt. '98.

R. A. KOLLEWIJN.

DA COSTA'S IEDEAAL.

Tijdens Da Costa noch Jood was, was hij, wat men noemt, 'n onvervalste.
Meelevende in de liefde en 't leed, in de roem en in de hoop van 't zwaar
beproefde volk Israëls. Mee fier opheffende 't hoofd, in 't besef, dat zij,
van ouds te midden van alle andere volken de enigen, die Jahwe aanbaden,
— van Hem verkoren waren tot het volbrengen van Zijn dienst, en het
onderhouden van Zijn geboden. Mee gevoelende, hoe Israël•, nalatig in
't vervullen van de dure verplichtingen, die 't Godsverbond meebracht, door
beproeving op beproeving moest worden getroffen, opdat het door de Vaderlike
hand, die alleen straft uit liefde, in z'n kastijding gelouterd en gesterkt
mocht worden. Evenals de zijnen hardnekkig gelovende, dat op de lange
eeuwen van ballingschap en verguizing, de dag des Roems zal volgen,
waarop Jahwe's volk schitterend zal worden hersteld in z'n Rijk van Recht
en Eer en Vrede, onder 't koningschap van de Gezalfde des Heren. ')
Dan roept hij hen aan:

0 droef verne@rden, diep verslagen) 2
gij hebt gezondigd — lijdt en boet!
Herwint in zure ballingsdagen
het wettig erfdeel van uw bloed!
Gods voorbegaanden weg verliet ge;
thans zweeft ge, vreemden, de aarde rond!
Zijn vaderlijke hand verstiet ge;
thands zijt gij hulploos telken stond!
)

Verlosser! Vader! o! zie neder!
ontferm u onzer! schenk gena!
Geef Isrel aan zich -zelven weder,
of, dat zijn droeve naam verga!

') Al deze voorstellingen en verwachtingen, schoon verscheiden van vorm, zijn
overleveringen van de Profeten. Men vergelijke Jez. X; II, 1-4; IX, 2-7;
Amos IX: 11--15; Hoz. XIV; Micha IV, 1-5; V, vg.; Zach. IX, 9, 10; Jerem.
XXXI; XXXIII; 14-26; Ezech. XXXVII—XXXIX; Jez. XXX, 18 vg.;
XXXII; XIX. 18 -25; XL—XLVI; vooral XLIX; LI; LIV; LX; LXI;
LXIII : 1--6 ; LXV : 17-25.
', De tekst naar de uitgaaf — Hasebroek.
T.&L.vni.
35
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J. Koopmans
Neen! neen! de wenteling der eeuwen
verzwolg niet onze hoop op U!
Wij zijn het volk nog der Hebreeuwen,
Gij der Hebreeuwen God — ook nu!
Ja! Uw Messias gaat verschijnen
en onze boeien zijn geslaakt!
Uws gramschaps nevels gaan verdwijnen,
de dag van onze glorie naakt!
Van achter de aardsche jammerwolken
verrijst een Goddelijke gloed!
Juich, Israël! en jubelt, volken!
uw' Vorst, uw' Redder te gemoet!

De tijden naadren van Verlichting,
de tijden naairen van herstel!
Die van de blijde Godsrijkstichting,
die van de nederlaag der hel!
Het vonnis wordt weldra geslagen,
wie heerlijk zijn moet, wie veracht;

de philosophen onzer dagen,
of Jacobs lijdend nageslacht!

')

Eenmaal Christen, is Da Costa even orthodox, als hij rechtzinnig als
Jood is geweest. De schuld, die de mensheid door Adams ongehoorzaamheid
tegenover God heeft aangegaan, is door God zelf in de Zoon gekweten; en
de Zoon zelf is het Woord, vlees geworden, om in deze laatste, hoogste en
welsprekendste vorm het wezen van God aan de lijdende en verdrukte
mensheid te openbaren. Voor de duisternis kwam het Licht! z)
Dit ingezien te hebben stemt hem zo blij en zo dankbaar, en z'n leven
gaat er van nu af zo geheel in op, dat in elk vers, in elk woord en in
elke daad, om zo te zeggen, voortaan de Menswording Gods als het wereld beheersende en leven-bestemmende Feit niet 'n juichtoon van end tot end
doorklinkt. Z'n leven vóór z'n bekering verliest voor hem z'n betekenis;
de Historie en de Schepping staan voor hem in 'n helle verlichting; z'n
Levenspad is 'n nieuw, met 'n vaste Richting en 'n duidelik Doel; het
dichter-zijn is niet meer 't hoogste, maar God te dienen en te getuigen,
sprekend, psalmend, lerend, om 't even, — in Z'n Volle, — hèm, nietig
wormke, — Geopenbaarde Heerlikheid! )

') Uit Israël. Zie ook De tocht uit Babel. Voorzienigheid en de
Inleiding er op.
') Zie de Paaschzangen (I); Aan Ds. Egeling. God met ons. Kruislied.
) Wat ook z'n lang zwijgen -in- poezie (Voorzang op Vijf en twintig Jaren)
verklaart; verg. vooral Aan den dichter Calisch en Uitboezeming.
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Evenwel, — voor de gewezen Israëliet, eenmaal vol van z'n Messiasverwachtingen, zouden de tijden met Christus' kruisdood en opstanding niet
vervuld zijn. Israëls eeuwen van leed zocht in de toekomst 'n steunpunt in
'n zegevierende Heir- voerder; en de Middeleeuwers, hoezeer zij zich door 't lijdend
en bloedend Lam tot devotie hadden laten stemmen, zagen toch 't liefst de
Verlosser in de even aanschouwelike als bevredigende vorm van 'n Ridder
en Zwaarddrager, de ketenen van de Heldeur verbrijzelend en Belzebubs
machten bekampend. En zo blijft ook bij deze zoon van Jacobs stam het
geloof aan 't grote gericht over de volken, de „dag van Jahwe". In Christus
en z'n passie mogen vele van de verscheidene vage vormen, waarin gedurende
eeuwen de toekomstige reiniging of verheerliking van Israël wordt geprofeteerd, 'n vaste omtrek krijgen; Davids en Adams zoon, niet Jesse's spruit en
de Koning des Roems samenvallen in de Schuldverzoener; — het Rechterschap, (onmogelik prijs te geven,) bleef onvervuld, en Da Costa bouwde op
de voorstellingen van de profeten en de rabbijnen omtrent de nieuwe eeuw,
de bekende chiliastiese verwachtingen, gelijkaardig aan de apocalyptiese fantasieën van z'n vroegere landgenoten. 1) Zodat bij deze man in 'n beknopte
tijd werd herhaald, wat door geslachten in 'n lang proces van eeuwen was
doorleefd. Zodat dan ook voor hem het Nieuwe Verbond, — als 't passend
deksel op de vingerwijzigingen en uitroepen van 't hopend en lijdend geslacht, — de waardvolle Toets en zekere Toevlucht werd bij z'n vermaan,
z'n betoog en z'n verweer!
')

Neem uit Da Costa's geloof het aanstaande Wereldgericht, — en ge
ontneemt hem het steunpunt, vanwaar hij 't Jodendom tot zich roept en
't Heidendom waarschuwt en bedreigt. Want deze zoon Israëls is 'n Profeet,
zowel 'n Joel als 'n Jesaja, zowel 't vuur inroepende ter vernieling, als de
zegen der Vrede tot beloning. Evenals de Israëliet der historie, staat ook
deze nieuwe Christen vijandig tegenover de omringende heidenwereld. En
evenals vóór 't jaar '22, roept z'n stem, uià z'n bekering tot Christendom, de
wapenkreet uit ter verdelging van 't rot der ongodisten! 3
Alleen, het middelpunt van de strijd heeft zich verplaatst. Een nieuwe
uitverkiezing heeft Nederland bestemd, om de rol van Israël over te nemen
Hier zal 't nieuwe Sion zijn, vanwaar uit dé
en z'n taak te voleindigen.
ware Heilsleer zich over half de aarde zal verspreiden. Wel zullen geen
)

')

') Zie Aan Bilderdijk (1822). Vijf-en- twintig jaren, ook de Slotzang.
Orleans. Hagar. Wachter! 1648 en 1848. Zit aan mijn Rechterhand.
Uit Portugal. „Men roept van Groenlands bergen." Aan Israels.
verstrooiden. Zendelingslied. De Chaos en het Licht. David. Voor
Ierland. Een gebed voor den „Heraut."
') God met ons.Z'nPaaschzangen,HemelvaartliedenPinksterzangen.
') Aan Bilderdijk (1822). Aan Dr. A. Capadose. Aan eenen vriend
Aan Bilderdijk (1824). Geestelijke Wapenkreet. Vrede- en Krijgszang.
`) Geestelijke Wapenkreet. Aan mijne Egade. Nehemia IV.
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vorsten en volken hier opgaan tot de tempel op de heilige berg. Want
't nieuw -Jeruzalem is 'n Godsstad, en 't ware Koninkrijk 't Rijk van God! ')
Maar toch zullen de van Nederland uit bekeerde nasieën, de heilige waarde
erkennende van de Hervormde dienst, — deze speciefiek — Hollandse leer,
(zomede hun taal!) als de reinste en onvervalste vorm van verering, voor
Gods rechterstoel getuigen! 1
)

0 Nederland! Gij zult eens weer
het Israël van 't Westen worden!
God zal uw Kerk met licht omgorden,
uw Koningen met Davids eer!
Uw Nassaus zullen weder blaken
van ijver voor uw tempeldaken,
en Sions voedsterheeren zijn,
de wrekers der verdrukte vroomen
op de afgodsdienst van 't trotsche Romen,
en 't slangenbroedsel van Socijn.
Nog eens zal Vorst en onderdaan
de wondren van Zijn arm getuigen.
Nog eenmaal zal zich alles buigen
voor Holland, onder Jesses vaan!
Nog eenmaal zal het woord der waarheid,
in al zijn kracht, in al zijn klaarheid,
verkondigd worden aan dit volk;
haar bronnat van de predikstoelen
het slijk der lasteringen spoelen,
hier aangeslibd uit 's afgronds kolk!
Nog éénmaal, ja! zal 's Herders stem
ons Neêrlands lammrenwei regeeren,
wij, weér de Oranjehelden eeren
als trouwste wachters onder Hem!
't Land, in der kerken boezem bloeiend,
van melk en honig overvloeiend,
gesterkt door d' echten hemelwijn,
zal, wederom, als in de dagen
van 't snood verkleurde welbehagen
een wonder op het aardrijk zijn! 3
)

Zo is 't dan niet het Christelik Rome, maar 't Hervormde Nederland, dat

') Geestelijke Wapenkreet.
) Aan Bilderdijk (1822). Geestelijke Wapenkreet.
') Uit „Geestelijke Wapenkreet."
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in de plaats treedt van 't oude Jeruzalem. 1) Natuurlik ontstond de eerste
Christenkerk, toen de Pinkstergeest in de Apostelen voer. E) Maar Rome
bedierf het, en de ware leer ging onder verbasterde vormen verloren. 3) Luther
bracht weer de zuivering, 4 ) noch meer Genève, en toen Willem van Oranje
opnieuw 'n verbond met de Allerhoogste sloot, 5) en 't hechte verdrag met
z'n bloed bezegelde, was ons klein landje door God voorbestemd het Evangelie
te bewaren, en in de ons zuiver verstrekte vorm verder over de aarde te
verbeiden. Maar zie, ook Nederland kreeg, als weleer Israël, z'n dagen
van ontaarding en ontrouw. Over Israël waren Babylons heiren gekomen
en hadden 'et de vrijheid ontnomen; in Nederland rukten de Revolusie-mannen
en Napoleons benden, en voerden hier 't vonnis uit. s) En zoals Jahwe
meelijden kreeg met de zijnen, ze terugvoerde van de Eufraat en op Sions
top de tempel herbouwde, zo lankmoedig was ook de Heer over ons, door
ons Oranje te zenden, die ons van de Fransen verloste en 't Ware Geloof
Maar o wee! we deden en doen
weer zou handhaven en verbreiden.
noch als andere volken, we dwalen af, houden niet vast aan God en Z'n
dienst, kweken als de anderen, 't Omwentelingszaad, 8) en zullen dan ook,
zo we ons niet haasten te bekeren, en, met de aloude trots op onze uitverkiezing, niet in. 'et eerste gelid gaan strijden voor de komst van Zijn
Koninkrijk, 9 ) bij 't laatste bazuingeschal worden opgeroepen, om als duisterlingen en afvalligen, voor 't laatste Gericht het eeuwige doemwoord te ontvangen.
')

In zekeren zin krijgt Nederland, door deze bevoorrechting boven andere
volken, 'n gelijkstelling met Israël. De oude stam, en de nieuwe woning:
Jacobs huis en Oranjes erf: ze zijn de Heer het welbehaaglijk kroost, dat
de Godswet uit de eerste hand ontvangt; tot hen beide komen de Heidenen,
om de lessen der Hoogste Wijsheid te leren. Dit enten van 'n eigen nasieonole
iedee op 't Profeties iedeaal leverde voor 's dichters illusies geen gevaar op,
zolang, — al ging 't met de zuivere dienst noch niet naar wens, — we hier
te lande de dingen uit den Boze buiten 't Staatsbewind wisten te houden.
Zo lang toch waren wij de besten, vele anderen de minderen, en Frankrijk,
noch meer Parijs, er 't ergste aan toe. Van daaruit doortrok letterlik het
gif de ganse wereld. 10 ) België eveneens, had het onder de Nassau's veel
') Israël en Nederland. ') Hemelvaartlied. Pinksterzangen.
) Hagar. Uit Portugal. De slag bij Nieuwpoort.
") Vijf-en- twintig jaren. De slag bij Nieuwpoort.
') Den Heere J. J. F. Wap. Aan Nederland in de lente van 1844.
1648 en 1848.
") Israël en Nederland. ') Israël en Nederland.
Israël en Nederland. Aan Ds. L. H. Bähler. Pinksterzangen.
Kerst- en Nieuwjaarsintreezangon. Op het Gorkumsche Heidendom.
) Israël en Nederland. Slotzang. Kerst- en Nieuwjaarsintreezangen.
1648 en 1848. Rouw en trouw. De Hulk van Staat.
'°) Parijs. Vijf -en- twintig jaar. 1648 en 1848, De Chaos en het Licht,
9
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beter kunnen hebben, zo het voorheen of later zoo verstandig was geweest
't zelfde Heilrijk geloof te kiezen als waarmee Oud -Nederland groot was
geworden, terwijl het nu 'n prooi werd van revolusieonaire en dergelijke
— Maar Da Costa leefde wat te lang voor z'n mooi
duivelse theorieën.
iedeaal. De Grondwet kwam ook hier, en al wijst hij herhaaldelik op wat
wij vroeger waren, op onze ontrouw aan onze historie, en onze plichten voor
't vervolg, — na '48 is er niets meer, wat ons van de overigen onderscheidt.
Zelfs zou de ware iedeaalstaat te vinden zijn in de regering van 't Czarenrijk. 2 ) Want al dat schermen en roepen van Grondwet, is ijdelheid der
volken. 3) Daar is maar één wet, die van God. En beschreven plichten
tussen Vorsten en Volken? Er is niets zonder Hèm. Daar is maar één
Bond te stichten, tussen Vorst en Volk en God; de bond van trouw tussen
Hem en de door Hem geroepen volken, tot verhoging van de ere Zijns
naams, en tot verdelging van die Hem haten. 1) En dit alleen is de taak
der historie: die, welke gerechtvaardigd wordt door 't einde der tijden: de
kroon op de Goddelike werken en de menselike profeetsieën: het eeuwige
')

Vrederijk en de neerlaag der Luciferisten.

5)

Ja, 't woord is uit den mond des Heeren
naar 's werelds einden uitgegaan.
't Zal nimmer tot Hem wederkeeren,
ten zij voldragen en voldaan:
„Mijn Koning, ziet! Hij zal regeeren!
„Hein zullen alle volken eeren
„Hem alle vorsten hulde biên.
„Hem, allen die Zijn smaadheid droegen,
„die om behoudnis naar Hein vroegen,
„in Zijne aanbidbre schoonheid zien.'

Is 't wonder, zoo de heuvlen rooken?
de bergen wagglen als van schrik?
des Afgronds ingewanden koken,
verbeidende het oogenblik,
als van Zijn heiligen omgeven,
die Zijn bazuin herroept in 't leven,
de grote Koning komen zal,
om voor der eeuwen eeuwigheden —
den kop der Helslang plat te treden,
bij 't hemelsche triumfgeschal?
') Den Heere J. J. F. Wap. Nehemia IV.
') De Chaos en het Licht.
) Aan Nederland in de lente van 1844. Wachter! 1648 en 1848.
De slag bij Nieuwpoort.
Vijf -en- twintig jaren. Voorzang.
b)
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Brengt aan dien Koning op uw knieën,
o Koningen! uw heerlijkheid!
Zij voor Zijn voetbank, o Genieën!
uw schatting needrig neêrgeleid !
Gij Wetenschappen en gij Kunsten !
gij krachten, machten, gaven, gunsten,
door d' Adem Gods in ons verwekt!
weg met de dienst der heiligschennis;
gij hoort den Goël toe, wiens kennis
eerlang het aardrijk overdekt!
Gij, o vooral! gij Harpenaren,
die de aandrift voelt tot hooger lof!
voor uwe aan God gewijde scharen
wat ongelijkbre zingensstof!
Laat — wat de wentelende jaren
van worstelingen of gevaren,
van dreiging of verleiding baren, —

trots Eeuwgeest en Algodendom, —
laat met de galmen van uw snaren
het wachtwoord van Gods Geest zich paren
en lovende ten hemel varen:
„kom, Koning Jezus! kom, ja kom!"

J.

KOOPMANS.

HULSTERLOE IN REINAERT DE VOS.

Dit artikel is een gedeelte eener studie, die uitsluitelijk over de plaats
Reinaert handelt en voor titel heeft: De Toponymie van-namevd

den Reinaert.
Was Hulsterloe dus tevens een bosch en eene wildernis, een der meeste,
welke in eenig rijk bestonden; in een half (volgens p heel) jaar ontmoette
men daar noch man noch wijf, ten minste bij de bron Kriekepit. En het
lag in het oosteinde van Vlaanderen. Een „moer ", eene „warande ", eene
„woestin" — waar de hazen zelve honger en armoede leden, — zoo afgezonderd dat de valsche munter, Simon (of Reinout) E) de Vries er gerust zijn
snood ambacht kon uitoefenen. Uit deze oorkonde mag men, met Serrure,
opmaken, dat Hulsterloe niet gansch uit een woud bestond; er bevond zich
een moer, er waren weiden en meerschen en andere bijhoorigheden. Het
gezegde van den Haas: „daer en was te biten noch te eten" moet dus —
reeds in 1136 — als eene grootspraak beschouwd worden.
') [Of Reynaert, zie Tijdstbr. Letterk, IV, 185/7. B. H.]
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Hulsterloe in Reinaert de Vos.

Het moet den lezer verwonderlijk schijnen, dat men, in 1442, nog te
Kieldrecht (op welks grondgebied Hulsterloe lag) een uitgestrektheid land
had, genaamd den Simon (vrgl. met Simon den Vries, den valschen munter).
Het Hulsterloe van den Reinaert lag op Kieldrecht; het gehucht heet
nu Kouter. De volgende redenen nopen ons dit besluit te nemen:
1. Dit Hulsterloo lag -in het „oostende" van Vlaanderen;
2. Het lag in het land van Waas, int soete lapt" van den dichter;
3. Het was eene vermaarde bedevaartplaats in de Middeleeuwen;
4. Daar vond men de Kreke, eene beek, welke in de Westerschelde bij
Saaftingen vloeide; men vindt er nog een gehucht, de Krekelmuite; en in
beide namen heeft men het eerste deel van het Kriekeput van den Reinaeet;
5. In de 15de eeuw (1442) vond men op Kieldrecht nog een stuk land,
genaamd den Simon, een ander de Woestijne, en een derde de Wildernesse —
drie namen, welke men in de teksten van den Reinaert ontmoet;
6. Eindelijk spreekt eene oorkonde van 1269 van eenen Willelmus
Clericus, die te Hulsterloo woonde, en men weet, dat de dichter van Reinaert
I, Willem heette: „Willem, die Madock maecte."
Citaten uit Is. TEIRLINK, in Dieteche Warande.
[Op deze studie komen we terug. B. H.]

SCHADELIKE TAALGELEERDHEID.
Durch diese Sätze von „Prof. Streitberg," (Paul Braune, Beiträge XV, 116)
wird „die gegen die vorsprachwissenschaftlichen Zeiten völligveränderte Auf
allgemeinen Grundlagen der Tempuslehre treffend illustriert."-fasungder
„Nicht weniger als vier der indogermanischen Tempora sind im Germanischen
vollständig untergegangen, nämlich das Imperfekt, der Aorist, das Plusquamperfekt und das Futurum. Nur Präsens und Perfekt sind erhalten, jenes
zur Bezeichnung des Gegenwärtigen und Zukünftigen, sowie der zeitlosen
Handlung, dieses zum Ausdruck der Vergangenheit. Der erlittene Verlust
ist schwer; soweit er jedoch die Mittel zur Bestimmung der relativen Zeitstufe betrifft, immerhin nicht so schwer, als es beim ersten Blick wohl
erscheinen möchte. Das Bedürfnis, diese möglichst exakt zum Ausdruck zu
bringen, ist nämlich bei weitem nicht só gross wie es unserem durch den
Einfuss der lateinischen Schulgrammatik stark verbildeten Sprachgefühl
vorkommen will. Dies lehren die Zustände, die in idg. Urzeit herrschten:
damals existierten überhaupt keine `Tempora', d. h. keine formalen
Kategorieen , deren ursprüngliche Funktion es war, zur Bezeichnung der
relativen Zeitstufen zu dienen. Die Formenklassen, die wir Tempora zu
nennen gewohnt sind, haben an sich mit der relativen Zeitstufe nicht das
geringste zu schaffen. Zeitlos sind vielmehr alle Präsensklassen, alle Aoriste,
alle Perfekta in allen ihren Modis und sie unterschieden sich von einander
nur durch die Art der Handlung, die sie charakterisierten.
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DE MONT & ALFONS DE COCK.

Met
30 teekeningen van Karel Doud e l e t. — Gent, van der Poorten &
Deventer, Kluwer.

om de hond te slaan, 't vuur om de stok
te verbranden, 't water om 't vuur te
blussen enz. enz., te pas komen.
Zeven „kwelvertelsels", verhaaltjes die
op niets uitlopen, volgen. Als voorbeeld
diene:
'k Weet een vertelseken

Een lijvig boek van 450 bladzijden, gevuld met in Vlaams Belgie bijeengegaard
materieaal aan verhalen en sprookjes, dat
nu door de folkloristen verwerkt kan
worden. De hopplukkers en - pluksters
uit het Payottenland en 't land van Aalst,
die bij hun vervelend werkje de tijd
doden met vertellen, de wiedsters die
hetzelfde doen als ze met een strowis
onder de knieën langzaam over 't vlasveld kropen, en de nu al bijna sedert
een kwarteeuw verdwenen spinsters die
op de „spinningen" in een of andere
hofstede op de lange winteravonden bij
uit hun mond zijnde meeste-enkwam,—
van deze verhaaltjes opgeschreven, voor
een groot deel door de verzamelaars zelf.
Onder ieder verhaaltje hebben zij de
plaats vermeld waar het is gehoord, en
in een noot worden de gevonden varianten meegedeeld.
Het grote aantal — het zijn er 169 —
stemt de verzamelaars biezonder tevreden.
Ze hebben hun verzameling naar de
inhoud in negen rubrieken verdeeld.
't Begint met drie „ophopende vertelsels,
zoals 't verhaal an Tippen die naar
huis wordt gestuurd, waarbij dan eerst
de hond om hem te bijten, dan de stok

Wil je 't weten — 'k zal 't u zeggen.
Er kwam een pater
en hij viel in 't water,
en er kwam een puit
en hij trok hem er uit,
en daarmee is 't vertelselken uit.
Van leugenvertelsels, als dat van de
boer die met liegen een koningsdochter
won, zijn er ook zeven. Dan komen
niet minder dan 42 dierensprookjes, 8
plantensprookjes, 56 grappige, 15 duivel -,
spook-, en heksenvertelsels, 14 hekel- en
spotvertelsels, zoals de boosaardige ver
verschijnsel dat de vrouwen-klaringv't
iets duivelachtigs hebben (St. Pieter zou
na een vechtpartij, waarin hij èn de
duivel èn de vrouw 't hoofd afsloeg, bij
't weer opzetten der hoofden zich in de
hoofden vergist hebben), en dan eindelik
nog 17 gemengde vertelsels. Daarbij
sluiten zich aan de 38 Wondersprookjes,
door 't zelfde tweetal reeds in een vorige
bundel uitgegeven.
Dat er zoveel dierensprookjes zijn,
bewijst, naar de verzamelaars in hun
voorrede opmerken, dat 't dierenvertelsel
nog niet vergeten is in 't land van den
„Reynaert".
De verhalen zijn sober en onopgesmukt

Dit zijn Vlaamsche rertelsels uit den
Volksmond opgeschreven door POL

van Pierlapelseken.

„
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verteld, zonder kleurige opwerking, juist
zoals ze voor een naïeve fantazie zullen
zijn, maar pittig en vaak leuk van
observasie. Terecht om haar pittigheid
wordt door de verzamelaars o. m. de vol
-gend
geprezen:
„Daar zat eens een kraai op den boord
van een gracht, en riep: „Puit, kruip
uit!" — „Neen ik!" zei de puit, „ge
zoudt me pakken!" — „Maar 'k en doe,"
zei de kraai. De puit liet zich gezeggen,
en ..... kroop uit. — „Pakke!" zei de
kraai. — „'k Had 'et gepeinsd!" zei
de puit."
De overeenkomst met de verhalen in
andere landen gevonden, zal nu door de
folkloristen moeten worden nagegaan.
Enige aanwijzingen worden reeds door
de verzamelaars gegeven in hun voorrede.
In hun „Vernuftige boerendochter", die
een koning tot echtgenoot krijgt „en die
hem met haar ouders, van wie hij eerst
niets horen wil, weet te verzoenen, door,
als zij verstoten wordt, hem mee naar
haar huis te voeren, herkennen zij bijv.
niet alleen die Kluge Bauerntochter uit
Grimm's Märchen, maar ook de heldin
van een episode uit het sagenleven
van de Noorse Wiking Ragnar Lodbrok. Zo vonden zij in hun verhalen
parallellen voor trekken die eigen zijn
aan oud -Egyptiese sprookjes, en in weerwil van de bewering van sommigen, dat
onze hedendaagse sprookjes met de Oud Helleense sagen nagenoeg niets gemeen
hebben, wijzen zij talrijke aanrakingspunten aan tussen hun sprookjes en de
Griekse mythologie. En eindelik vestigen
zij nog de aandacht op vertelsels waarin
h. i. sporen zijn overgebleven van oud Germaans geloof of van de natuurstaat
onzer voorouders.
De tekeningen van Doudelet voldoen
goed bij deze volksverhalen. Ze zijn
even naïef, en trots alle wonderen even
onbevangen en posietief gedaan, als de
verhalen zelf verteld zijn.
Wanneer komt er eens zo'n verzameling voor Noord -Nederland van de pers?

D.

Primula Veris, door mevrouw van
Hasselt - Willems. — 's Gravenhage.
Haagsche boekhandel en Uitgevers

-matschpij.
Dat „Primula Veris” zal wel aanduiden
dat deze novellen, of hoe men ze noemen
wil, eerstelingen van de schrijfster zijn.
Als drukwerk is 't echter geen debuut,
tenminste die Kneipkuur- historie herinner
ik mij vroeger al eens gelezen te hebben.
Maar wanneer 't eerstelingen zijn, dan
zal daar wel voor een deel aan geweten
moeten worden dat er zoveel slecht afgewerkte gedeelten schots en scheef
tussen de vele goede staan. Het lezen is
een afwisseling van behaaglik voortglijden
over de ene pagiena en hortend schuren
over ruwe, ongeschaafde anderen.
Van de drie voornaamste verhalen van
de vijf — de beide overige, de Kneipkuur
en de schetsen zijn lichte teelektuur —
is „Elly's huwlijk" 't ernstigste werk.
Daarin probeert de schrijfster een karakter
te volgen in bepaalde omstandigheden.
't Eerste „Hoe het Storm te Wilhuizen
ging" gaat niet veel verder dan 't geven
van een paar tiepen, en "Haar tactiek"
is een aardig niemendalletje, zo iets wat
een vrolik niets-zeggend lever de Tideau
onder 't toneelwerk is.
En nu is in dat ernstigste werk de
hoofdpersoon biezonder goed getroffen
in haar langzaam ondergaan in een zee
van teleurstelling en verdriet. Maar wat
buiten haar persoon geschiedt, wat haar
doen en laten motieveert en een stemmings-tint moet geven is vaak veel minder.
Haar laffe man is nog de beste, maar
de boze schoonmoeder, de drijfkracht
in 't verhaal, de oorzaak van alle ellende,
is veel zwarter dan nodig is. Waarom
bijv. die eis dat Hugo er bij zal blijven
als zijn vrouw de dokter raadpleegt?
Bepaald slordig is de tekening van het
minnende paartje, dat de heldere kleur
moet geven, om de sombere toon van
't hoofdverhaal te donkerder te doen
uitkomen.

Kleine mee - delingen over boekwerken.
Die mengeling van goed en slecht zit
ook in „Hoe het Storm te Wilhuizen
ging," een banale op rolletjes lopende
liefdeshistorie van een dokter op een
klein plaatsje. Van de hoofdpersoon,
de dokter, merkt men alleen dat hij er
is, hoe hij is komt niet uit. En de vrouwelijke eerste rol is wel beter maar toch
ook onbeduidend. Daar naast staan dan
weer een heel goed tiepe in de rabbelende
Aalburg, en aardig gedane schetsjes
zoals de klein - steedse begrafenis van
Willempje.
Over 't algemeen is de dialoog natuurlik,
onder de uitzonderingen behoort het
mislukte gesprek van Lize met mevrouw
Linden, in de eerste novelle.
D.

Jong Leven, vertellingen voor onze
meisjes door C. van Asperen, —
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Wanneer 't verhaal nu maar aardig verteld wordt, de poppetjes wat frisch worden
aangekleed en niet al te veel herhalen
uit hun vroegere rollen, dan zullen die
boeken de meisjes zelf wel interesseren,
en dat is ook wat waard. Met de bovenstaande bundel zal dat wel het geval
zijn. De taal is over 't algemeen los
en natuurlik. Alleen begaat de schrijfster
in een van de verhalen „Lucies vacantie"
in tegenstelling met de andere de dwaasheid om ouders hun kinderen met u en
gij en uw te laten aanspreken.
Welke reiziger heeft toch onze drukkers
trachten te bekoren, en verschillende van
hen ook bekoord, met dat stelletje cliché's
voor vignetten boven de hoofdstukken
met een boerinnenkopje, een kasteeltje,
een kapelletje en bloempjes, die je telkens
weer in verschillende boeken tegenkomt,
en dan meestal twee of driemaal in hetzelfde boek? Maar ze zijn lief.

D.

Amsterdam, H. C. A. Campagne &
zoon.
Boeken voor meisjes doorlezen is een
werkje, dat iemand na een paar uur in
een dommelige lusteloosheid weet te
brengen, waarin hij alles met gelijke
onverschilligheid in zich opneemt. Dat
is bij ons wel een van de meest eentonige genres. Die verzuchting is nu
niet een klacht speciaal over dèze ver
ze behoren zelfs tot de besten-teling;
van 't soort en tot de best vertelde.
Maar het zijn in bijna alle meisjesboeken
zo eeuwig en altijd dezelfde meisjes en
jongens, waarvan de goede geplaagd
worden en edelmoedig zijn, en de slechte
door eigen schuld een ongeluk krijgen
of veroorzaken, waardoor ze dan bekeerd
worden. Het is veel erger dan bij
jongensverhalen omdat daar meer keus
vat! avonturen is.
De periode van „meisjes" in 't leven van
onze jonge dames is maar kort. Gelukkig, in zover ze daardoor weinig tijd
hebben om op te merken dat hun telkens
in hun lektuur dezelfde poppetjes worden
voorgehouden.

handelingen van het Eerste Neder
Philologen- Congres, ge--landsche
houden te Amsterdam op Woensdag
13 en Donderdag 14 April 1889.

In de eerste helft van Oktober is dit
boekdeel van 266 blzz. aan de deelnemers
van 't kongres toegezonden.
Wat er op dat kongres ge- en besproken
is, neemt 256 blzz. in beslag. Daaronder
zijn 3 bij uitstek aktuele onderwerpen:
'De opleiding der leeraren in de moderne
talen', ingeleid door prof. B. Sijmons;
'Het Grieksch op de Nederlandsche
gymnasiën', ingeleid door dr. W. H. van
de Sande Bakhuyzen;
Deze beide onderwerpen kwamen op
de algemene vergaderingen voor.
'De noodzakelijkheid om aan aanstaande
leeraren, naast de wetenschappelijke ontwikkeling, ook de noodige leiding te
geven tot voorbereiding voor de praktische zijde van hun ambt', werd in de
pedagogiese seksie ingeleid door prof.
A. H. G. P. van den Es. —
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Kleine mee - delingen over boekwerken.

Verder kunnen als onderwerpen van
meer algemene betekenis worden genoemd:
'Philologie en Taalvergelijking', in de
algemene vergadering ingeleid door Prof.

H. Kern;
'De volstrekte geldigheid der klankwetten', ingeleid door Prof. Cosijn in de seksie
voor germaanse en romaanse philologie;
`Oudere en nieuwere taalmethodes',
ingeleid door dr. J. M. Hoogvliet in de
seksie voor klassieke philologie. —
Alle andere onderwerpen hoorden in
de verschillende seksies thuis en zijn dan
ook met recht daar behandeld. In de
seksie, die voor de moderne philologen
in de eerste plaats in aanmerking kwam —
die voor germaanse en romaanse philologie — is noch gehandeld over:
`Eenige eischen der wetenschappelijke
Lexicographie', door dr. J. W. Muller; —
een onderwerp, dat uitgewerkter in de
volgende jaargang van Taal en Letteren
zal verschijnen;
'Aard en oorsprong der oudste Duitsche
lyriek', door dr. J. J. A. A. Frantzen;

`De experimenteele Phonetiek van l'Abbé
Rousselot', door prof. A. G. van Hamel;

'Registratie van explosivae en liquidae',
door prof. H. Zwaardemaker, mede namens prof. J. H. Galle.
De beide laatste onderwerpen werden
als demonstraties behandeld (met instrumenten en afbeeldingen), terwijl ook
noch tijdens't kongres phonetiese eksperiementen voor belangstellenden volgden. —
Zoals men ziet: 'des Anregenden genug'
in een paar dagen! —
T.

Middeleeuwse Schrijfkunst.
Te München, bij de uitgeversvennootschap F. Bruckmann, zal eerstdaags
de eerste aflevering verschijnen van een
kostbaar werk: Denkmäler der ' chreibkunst des Mittelalters". Voor deze uit
hebben dr. Anton Croust en-gave
dr. H. Schnorr v. Carolsfeld ongeveer 500 specimina van oostersche,

grieksche, latijnsche en duitsche handschriften uit de middeleeuwen in lichtdruk
doen reproduceeren. Het werk zal twee
serieën, elk van 24 afleveringen, bevatten.
Nieuwsbl. v. d. Boekh.

LIJST van verschenen boeken:

In het land der Boeren. Voor de Nederlandsche jeugd
bewerkt door J. A. B i e n t j es. Met 4 platen en een kaart. Amsterdam,
C. A. J. van Dishoeck. Gr. 8°. (VI, 214 blz.). f 1,50; geb. f 1.90.
JOHN BENNET, Jonker Leeuwerik. Een verhaal uit Shakspere's tijd voor
jongens en meisjes. Vertaald door Corrie H. L o u w e r s e. Met 40 pl.
Zutphen, Schillemans & Van Belkum. 8°. (IV, 372 blz.) geb. f 2.40.
Vrij bewerkt door Cath. S. M.
BERTHA CLPMENT, De „zilveren kruisjes
Ku e n e n. Met 4 platen, Amsterdam, C. A. J. van Dishoeck. 8°. (III,
287 bis.) f 1.50; geb. f 1.90.
FR. J. PAJEKEN, Mitaha -sa, het kruitgezicht. Vrij naar het duitseh door
C. van de Vliet. Met 8 platen. Amsterdam, C. A. J. van Dishoeck.
Gr. 8°. (V, 259 blz.). f 1.50; geb. f 1.90.
E. S. ELts, Ned in het blokhuis. — Ned in het woud —. Naar het engelseh
door A. Wer u m eu s Bun i n g. Leiden, A. W. Sijthoff. Gr. 8°. 2 stkn.
in 1 bd. (III, 175 en 2 blz., m. 4 pltn. i 139 en 2 blz., m. 4 pltn.)
11.50; geb. f 1.90.

E.

voN BARFUSS,
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Mevr. VAN OSSELEN—VAN DELDEN. Corrie en de kaboutertjes. Amsterdam,
Allert de Lange. Gr. 16°. (VI, 137 blz., m. 4 pltn.). f 1.25; geb. f 1.75.
Mevr. VAN OSSELEN—VAN DELDEN, Lieve en stoute dieren. Amsterdam,
Allert de Lange. Gr. 4°. (12 blz., m. zw. en gekl. afb.), f 0.75, op linnen f 1.25.
HENRIËTTE WYTHOFF, Het petekind van Sint-Nikolaas. Geïllustreerd door
Anna Wythoff. Amsternam, Allert de Lange. Imp. 8 0 34 blz., m. 22
afb.). gecart. f 1.90.
BERTHA CLÉMENT, Driftkopje. Een verhaal voor meisjes. Naar het duitsch
door Ph. W ij s m a n. Amersfoort, Valkhoff & Van den Dries. 8°. (264
blz., m. 4 pltn.). f 1.50; geb. f 1.90.
J. G. KRAMER, Tot ridder geslagen. Oorspronkelijk jongensboek. Met titelplaat van C. Koppenol. Amersfoort, Valkhoff & Van den Dries. 8°.
(198 blz.). f 1.25; geb. f 1.75.
JOHAN GRAM, Eene ruime oogst. Vertellingen voor de jeugd. Amsterdam,
H. C. A. Campagne & Zoon. 8°. (VI, 244 blz., ni. 4 pltn.). f 1.50; geb. f 1.90.
G. J. VISSER, Na strijd tot overwinning. Een verhaal voor Hollandsche
jongens. Geïllustreerd door H. Heijenbroek. Amsterdam, Cohen Zonen.
8°. (VI, 223 blz., m. 4 pltn.). f 1.20; geb. 1.60.
P. VISSER Jz., De jeugd van Hendrik Haltman. Een verhaal voor kinderen.
Amsterdam, F. W. Egeling. 8°. (218 blz.). f 1.—.
Oorspronkelijk jongensboek.
C. JOH. KIEVIET, De club „Van zessen klaar
Geïllustreerd door C. Koppenol. Amersfoort, Valkhoff & Van den Dries.
Gr. 8°. (327 blz., m. 4 pltn.). f 1.90; geb. f 2.50.
TRUIDA KOK, Flora van Marcksveld. Oorspronkelijk meisjesboek. Geïllustreerd door Wilm Steelink. Amersfoort, Valkhoff & Van den Dries. Gr. 8°.
(301 blz., In. 4 pltn.). f 1.90; geb. f 2.50.
A. C. KUIPER, Om aan de kleintjes voor te lezen. Geïllustreerd. Haarlem,
De Erven Loosjes. 4°. (V, 208 blz., m. afb. en 1 pit.) f 1.90; geb. f 2.50.
De schoone slaapster in het bosch. (Vermeerderd, maar niet verbeterd), door
tante Charlotte. Haarlem, H. Kleinmann & Co. Gr. 8°. (23 blz., m. afb.
en 4 pltn.). Gecart. f 0.90.
TINE VAN BERKEN, Kibbelaarstertje. Geïllustreerd door Henriette de Vries.
Amsterdam, H. J. W. Becht. 16°. (III, 108 blz.). Geb. f 1.25.
CHISTINE DOORMAN en BEATA, Duinroosjes. Verhaaltjes en Versjes. Utrecht,
W. de Haan. 4°. (60 blz., m. zw. en gekl. afb.). Gecart. f 1.50.
P. J. A. VAN GELDORP, Haantje de voorste bij de inhuldigingsfeesten. Tekst
van F. H. van Leent. Amsterdanm, Gebr. Koster. Fol. (32 blz., ni. zw.
en gekl. afb.). f 1.25.
Mej. J. GOUDSMIT, Kijkjes in de tooverwereld. Met [18] teekeningen van
J. Stumpff. 's-Gravenhage, Haagsche Boekhandel- en Uitgevers - maatschappij.
4•. (V, 117 blz.). Geb. f 1.90.
JOHANNA VAN HERDEN, Een zonnestraaltje. — Uit logeeren
Twee oorspronkelijke verhalen voor meisjes. Amersfoort, G. J. Slothouwer. 80. (107,
67 blz., m. 2 pltn.). f 1.20; geb. f 1.60.
TRLIDA KOK, Te Heiveld. Utrecht, H. Honig. 8°. (III, 225 blz.). f 1.50; geb. f 1.90.
.
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De driemaster „Toekomst
Uit het noorseh vertaald door
M. Pott. Utrecht, H. Honig. 8°. (VIII, 260 blz.). f 2.50; geb f 2.90.
W. H. SNELTON, De laatste drie. Een verhaal uit den Amerikaanschen
burgeroorlog, voor jongens en meisjes. Bewerkt naar het engelsch, doer
P. Louwerse. Zutphen, Schillemans & Van Belkum. Gr. 8°. (III,
371 blz., m. 28 pltn.). Geb. f 2.40.
J. H. VAN LINSCHOTEN, De zwaardveger van Leiden. Een verhaal voor jon
druk. 's-Gravenhage, A. Berends. 8°. (152 blz., m. 2 gekl.-gelidn.3
pltn.). f 0.60; geb. f 0.85.
Warendorf's Novellen- bibliotheek. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf.
Kl. 8°. Per nr. f 0.10. Per dl. (6 nrs.) f 0.60; geb. f 0.90.
No. 106. HELENE LASSEN, Astrid. Naar het noorsch. (48 blz.).
No. 107. CYRIEL BUYSTE, De zwarte kost. (48 blz.).
Voor den coupé. Utrecht, A. W. Bruna. 8°. Per nr. f 0.10; per dl. (6 nrs.)
f 0.60; geb. f 0.90.
No. 62. ULTRAJECTINUS, Een spoorwegontmoeting. (48 blz.)
Boon's Geillustreerde Novellen - bibliotheek. Amsterdam, N. J. Boon. Kl. 8°.
Per nr. f 0.10. Per dl. (6 nrs.) f 0.60; geb. f 0.90.
No. 83. A. CONAN DNYLE, De gezagvoerder van de Poolstar. (48 blz.).
Geillustreerde Roman- bibliotheek. Amsterdam, N. J. Boon. Kl. 8°. Per dl.
f 0.30; geb. f 0.60.
No. 18. M. gravin voN BOTHMER, De wraak der Nihiliste. (175 blz.).
JAN VAN BRABAND, Humoristische novellen. Elburg, A. Hengeveld. 8 0
(68 blz.) f —.30.
ANNA WAHLENBERG, Sterke banden. Uit het zweedsch door Ph. Wij s man.
Amsterdem, P. N. van Kampen & Zoon. 8°. (III, 276 blz.). f 2.50; geb. f3.—.
A. H. GILKES, Uit de dagen van Hannibal. (Levensherinneringen van een
griek.) Naar het engelsch door A. Dolk. Zutphen, W. J. Thieme & Cie.
Gr. 8°. (III, 252 blz., m. 3 pltn.). f 2.25; geb. f 2.75.
MAX KRETSER, Het Christus-visioen. Roman van het einde der eeuw. Uit
het duitsch vertaald door J. van Witzen burg. Amsterdam, Wilms &
Co. 8°. (VII, 336 blz.) f 2.40.
AUGUST NIEMANN, Het gouden huis. Zuid -Afrikaansche roman, uit het
duitsch vertaald door H. Drab b e. Amsterdam—Pretoria, J. H. de Bussy.
Gr. 8°. (V, 266 blz.).
Ossi SCHUBIN, Naar huis terug. Alkmaar, P. Kluitman. Gr. 8 0 III,
298 blz.). f 250; geb. f 3.—.
Mevr. FABIUS- CREMER EINDHOVEN, De Ver heiden's. Amsterdam, Albert de
Lange. 8°. (III, 173 blz., m. 4 pltn.). f 1.50; geb. f 1.90.
W. DE VLETTER, Wijding. Amsterdam, P. N. van Kampen k Zoon. 8 0
(255 blz.) f 2.40; geb. f 2.90.
G. HOGENDOORN JR., De schipbreukelingen. Tooneelspel in 3 bedrijven.
[7 h.j 2e druk. Kampen, Laurens van Hulst. 8°. (68 blz.) f 0.60.
ANNA KAULBACH (ps. Wilhelmina Reynbach), Het rijke leren. Amster. dam, P. N. van Kampen & Zoon. 8°. (III, 211 blz.). f 2.25; geb. f 2.75
JONAS LIE,

".

.

.

(

.

Lijst van verschenen boeken.

559

B. WIENER. Blauw en goud. Vertelling uit de 13e eeuw. Vrij naar het
duitsch door C. van de Vliet. Met 6 gekleurde platen. Amsterdam,
C. A. J. van Diskoeck. Gr. 8°. (VI, 235 blz.). f 1.50; geb. f 1.90.
A. WERUMPos BuNING, Zondaars en zondaressen. Nieuwe schetsen. Geïllustreerd door Wm. Steelink. Gr. 8°. (VII, 343 blz.). f 2.40; geb. f 2.90.
FLORE DELLA NEVE (Mr. M. G. L. van Loghem), Fort am. Amersfoort,
Valkhoff & Van den Dries. 8 0 229 blz.). f 2.50; geb. f 2.90.
FR D RIC BRETON, Belofte. Amsterdam, H. J. W. Becht. 8°. (III, 258 blz.).
f 2.40; geb. f 2.90.
N. VAN HARPEN, Toevaltreffers. Met 24 penteekeningen van H. M. Krabbé.
Amsterdam, L. J. Veen. 8°. (V, 210 blz.). f 2.50; geb. f 2.90.
PAUL MEERTENS, Bloed en vuur. Oorspronkelijke roman. Amersfoort, G. J.
Slothouwer. 8°. 2 dln. (212; 211 blz.). f 5.—; geb. f 5.50.
HENRYK SIENKIEwICZ, „Quo vadis ". Een verhaal uit den tijd van Nero.
Naar de amerikaansch uitgave van Jeremiah Curtin vertaald door H. Pyttersen Tz. 's-Gravenhage, W. P. van Stockum & Zoon. Gr. 16°. 2 dln.
(III, 320; HI 324 blz.). f 5.75.
Litterair Universum. Verzameling der beste romans en novellen van heden
schrijvers. Haarlem, Gebr. Nobels. Kl. 8°. Per nr. f 0.25. Per-dagsche
jrg. (24 ars., 6 dln.) f 6.—
No. 1. S. GoPCEvIC, Beata. Roman. Met illustraties van W. Roegge.
(126 blz.).
TINE VAN BERKEN, Regen en zonneschijn, Drie verhalen. Amsterdam, H.
J. W. Becht. 8°. (III, 144 blz., m. 6 gekl. pltn.). f 0.90; geb. f 1.25.
SAMUEL FALKLAND (H. Heijermans Jr.), Schetsen. 2e bdl. Amsterdam,
H. J. W. Becht. 8°. (VI, 231 blz.). f 2.25; geb. f 2.90.
Mevr. ZWAARDEMAKER- VISSCHER, Complete romantische werken. Schoonhoven,
S. & W. N. van Nooten. 8°. 8 dln. f 8.—; geb. 10.80.
I/II: De ruine van den Oldenborgh. 2e druk. (III, 258; III, 272 blz.).
f 1.25; geb. f 1.60.
E. HEIMANS en JAC. P. THIJSSE, In sloot en plas. Met [4] gekleurde pltn.
en vele, meerendeels oorspronkelijke afbeeldingen, 2e, uitgebreide druk.
Amsterdam, W. Versluys. 8°. (IV, 204 blz.). gecart. f 1.90.
HÉLÈNE LAPIDOTH-SWARTH, Stille dagen. Amsterdam, P. N. van Kampen
& Zoon. Kl. 8°. (III, 110 blz., m. 1 portr.). f 1.50; geb. f 1.90.
Louis COUPERUS, Psyche. Amsterdam, L. J. Veen. Gr. 16°. (VII, 178 blz.).
f 2.40; geb. f 2.90.
MALRITS SABBE, Aan het Minnewater. Drie schetsen uit het Brugsche leven.
Met [31 etsen en [52] penteekeningen van Emile Renders. Amsterdam,
E. L. E. van Dantzig. 4°. (III, 163 blz.). f 2.90; geb. f 3.50.
WALT WHITMAN, Natuurleven („Leaves of grass"). Vertaald door Maurits
Wagenvoort. Haarlem, De Erven F. Bohn. 8°. (IV, 178 blz., m. 1
portr.). f 2.20; geb. f 2.75.
G. HOGENDOORN JR., Lie/de en wraak. Drama in 5 bedrijven. [9 h.]. 2e
deuk. Kampen, Laurens van Hulst. 8 0 88 blz.).
. (

. (

560

Lijst van verschenen boeken.

A. A. VAN DER STEMPEL JR., Honderd jaar te vroeg geboren of een kwartier
vóór de echtscheiding. Blijspel in één bedrijf. [2 h.]. 3e druk. Kampen,
Laurens van Hulst. 8°. (24 blz.). f 0.35.
A. A. VAN DER STEMPEL JR., De lief hebberij-comedie in de war. Blijspel
in één bedrijf. [II h.] 3e druk. Kampen, Laurens van Hulst. 8 0 32 blz. f 0.35.
J. DE Koo, De candidatuur- Van Bommel. Blijspel in 3 bedrijven, [12 h.,
3 d.] door Doctor Juris. 3e druk, met teekeningen van Joh. Braakensiek. Amsterdam, S. L. van Looy. 8°. (123 blz.). f 1.—; geb. f 1.40.
W. SPIEGELBERG, Die Novelle im alten Aegypten. Ein litterar.-histor. Essay.
Straszburg, Karl J. Trübner. 8°. M. 8.—.
HENRI BOREL, Studiën. Amsterdam, L. J. Veen. 8°. (VII, 223 blz.).
f 2.25; geb. f 2.90.
C. H. DEN HERTOG, De Nederlandsche taal. Practische spraakkunst van
het hedendaagsche Nederlandsch. Amsterdam, W. Versluys. 8°. DI. II.
(248 blz.). f 1.50.
CD. BUSKEN HUET, Hel land van Rembrand. Studiën over de Noordnederlandsche beschaving in de 17e eeuw. 3e druk, geïllustreerd onder toezicht
van J. H. W. Unger. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink. Gr. 8°. Dl. I,
II, 1. (579; 364 blz.). Kplt. 2 dln., 3 stkn. 110.—. Geb., in linn.
f 11.75; in hfled. f 14.50.
. (

INHOUD van Tijdschriften:

Gids, December'98, o. a.: Marc. Emants, De legale weg. — Prof. R. Fruin,
Herinnering aan Marnix van Sint Aldegonde. — Hélène LapidothSwarth, Verzen. — G. Kalf, Aanteekeningen en opmerkingen. (Vondels
„Lucifer" in het Engelsch vertaald.) —
Elsevier, December '98, o. a.: Cyriel Buysse, Blanche. — Pol de Mont,
Een zoete Sproke van III vrome Brabantse Maagdekens & van de Zoete
Vrouwe Maria. —
De Navorscher, afl. 11, '98, o. a.: H. de Jager, Bilderdijkiana. — A. M.
Molenaar, Nalezingen op Oudeman's Middenned. woordenboek.
De Nieuwe Gids, December '98, o. a.:' Willem Kloos, Verzen. — Frans
Bastiaanse, Verzen. — H. J. Boeken, Aanteekeningen. Spaansche
Brabander. — Willem Kloos, Adoratie. — J. Hora Aderra, Een dra
Schepers, Bragi's Zwerftocht. — Jac.-matischConfl.—DrJB
van Looy, Verzen. —
The Nineteenth Century, Dec. '98, o. a.: Miss Agnes Lambert, Neglecting
our Customers. — Mrs. Margaret L. Woods, French Vieuws of an
English University. —
Tweemaandelijksch Tijdschrift, November '98, o. a.: G. van H u 1 z e n ,
Zwervers. — Albert V e r w e y, De Kunst van 't Beeld. — Dr. A.
A let r i o, Obsessie. — J. Koopmans, Middeneeuws Natuur-Onderwijs.

