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KAREL EN ELEGAST .

Karel ende Elegast. Middeleeuws Ridderdicht met Verklarende
Aantekeningen door H . W . E . MOLLER .
Amsterdam . E . va n der Vecht . 1904 .
Prijs f 0 .20 .

Niet alleen in de M .E. staatsvormen spiegelt zich het
toenmalige standenverschil af ; ook in de litteratuur vinden
de ridders en poorters zich vertegenwoordigd . Voornamelik
is het in de Arthur- en Karel-rowans, dat de wereldbeschouwing van de adel tot haar uiting komt, en opmerkelik
is 't hoe de strijdende ridders hun wereld 't liefste zien .
Noch de boeren en handwerkslieden, noch de kooplieden
en de bedrijvige monniken zijn in hun ogen van enig
be,'ang ; in 't algemeen hebben ze niet de minste aandacht
voor hetgeen er in de werkelikheid i s ; wel dromen ze
zich - en in zoverre zijn hun denkprodukten r o m a n s
- 'n wereld, waarin, vastgeknoopt aan 't verleden, de
kracht en de roem van de adel, en van doze dan ook
uitsluitend, uitkomt : waarin ze dan ook alleen die dingen
plaatsen en dulden, welke kunnen strekken on) hun
heldendaden in 't schitterendste licht to later blinker .
Vandaar dan ook in hun verhalen de kastelen van wondergrote proporties, met hun verbazend-sterke en dikke muren,
de toverachtige pracht van zalen, de kostbaarheid van
spijzen en dranken in gouden en zilveren schalen en eaten ;
T . EN L . %v.
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vandaar ook dat ze hun burchten bevolken met reusachtigsterke kampioenen en onverwinlike monsters, die begeerbare
schatten en schone vrouwen bewaken ; vandaar dat ze die
strijders voorzien van wonderwapens begaafd met wonderkrachten, hen strijdrossen laten berijden met onvermoeide
laden en menselik-slimme listen ; en ten slotte hun gesten
richten langs onbekende wegen naar raadselachtige oorden
op vaag-verwijderde grenzen . Kortom, in de eenvormige,
spaarzaam bevolkte ridderwereld zijn de omtrekken van
de gestalten en dingen dermate opgeblazen, dat de eerste
indrukken, die wij er van krijgen, die van vaagheid en
onwezenlikheid zijn ; en wij, zo we ons rekenschap van
onze voorstellingen vergen, niets anders menen to zien
dan flauwe grootstaltige schimmen, wier armen en zwaarden
hoog opgaan in de lucht, maar wier voeten onder 't voortzweven, geen aardse bodem raken . Ze zijn als beelden van
'n kinematograaf, met bet uitspansel of de wolken tot
doek .
De zucht tot bet enorme had z'n konsekwenties . Nu
eens schroefden de zangers van de ridderwereld de wezenlike
dingen nit hun omgeving op tot ideele, dan weer plaatsten
ze de op deze wijze onwezenlik gebleken dingen tevens
buiten 't bereik van hun zinnen, en stelden ze die zich
voor in 'n land in 'n vaag verschiet, om toch ten slotte
bet fantastiese aan geografiese namen en dagelikse dingen
to binden, opdat met de gegevens uit de werkelikheid de
geloofwaardigheid van hun verdichtsels kon worden verhoogd .
Volgens dit proces werden de reuzen der Arthur-romans
de Saracenen der Karolingiese verhalen ; en werden de
wondertochten tegen de draken omgewerkt tot kruistochten
tegen de ongelovigen . Beide tiepen, de Kelties-Heidense,
zowel als de Frankies-Christelike, wortelen in bet monstrueuze ;
ook in de praktijk blijft de wijze van bevechten dezelfde ;
reus en Sarazijn zijn beide onverzoenlike, en tot nog toe
onoverwinlike bazen ; de worsteling wordt ingeleid met
wederzijds snoeven en tartan, en eindigt met 't onthalzen
van hem, die z'n mond bet drukst heeft geroerd . Van zelf
vliegen met elke houw de lappen er af . Zo wilde men 't
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in die verhalen . Kwetsen en kneuzen kon niet voldoen,
men wilde resultaten zien .
Langzamerhand krijgen de fantastiese vechtromans 'n
historiese tint . De geschiedenis gaat voort aan de strijdende
ridderwereld telkens meer materiaal to leveren . Fors uit
zich de krachtige rasgeest in 'n heldhaftige worsteling langs
de grenzen der 'wergild, van de Bosporus tot aan Asturie,
en de faam draagt uit het Zuiden en het Oosten de room
van de eerste kampioenen over in de liederen van 't Westen .
Maar vooral is het de Kerk, die in spanning medestrijdt,
en eenmaal hoopt op de algemeene kerstening van de
volken ; die z'n Christelike ridders loont, die roemt op 'n
Konstantijn, 'n Charlemagne kroont, 'n Bouillon vereert
en 'n Lodewijk IX heiligt. Zo komt het, dat geloofstrouw
en heldeumoed de kransen samenvlechten om de slapen
van koningen en keizers ; en zij als veroveraars en bestrijders
van 't ongeloof voortaan de helden worden in hun fantasien .
Boven alien steekt uit Karel de Grote ; en ten slotte moot
heel de epiese litteratuur, om belangstelling to wekken,
drijven op 's keizers naam . Terwijl nu eendeels de Frankiese
sagencyclus door de schittering van de Rooms-keizerlike
heerlikheid, 'n Christelik-militante kleur kon krijgen, werkte
het kristallisatie-proces van de rationale overleveringen om
zijn naam als kern, op zijn beurt weer verheffend op de
persoon van Karel zelf. De Keizer wordt er 'n heros door .
Z'n daden krijgen ongewoon epiese proporties ; zelfs z'n
gestalte en z'n physiek worden in 't vergrotingsproces
getrokken . Hij is de Waiew ein in 't volksgeloof . De nuchtere
Maerlant beseft instinktmatig, dat verhalen als De vier
Heemskinderen en van den bere Wiselau fabelen zijn, waaraan
hij verklaart niet to geloven ; 1) dezelfde Maerlant kan
zich niet losmaken van 't fantastiese beeld van Keizer
Karel, wiens forse lijnen ons de bewondering van 't Weston
voor de kampvechter van de verdrukte Kerk vertolken . 1)
') Sp . Hist . IV, 1 : 29. Ook B o e n d a I e in z'n Lekenspiegel .
III, 17, 139 .
') Sp. Hist . IV, 1 : 1, 2, 4-10 .
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Niet alleen roemen de Middeleeuwse schrijvers z'n reuzenkracht in sprekende bizonderheden, ze laten hem ook
trekken naar 't Heilige Graf, de heidenen verslaan, en
hem beladen met relikwieen naar 't Westen terugkeren.
Zo wordt in deze verhalen de historie versmolten in de
mythe ; bet klare feit van 't verleden vervloeit in de nevelen
van de legende . Karakter vragend in plaats van 't belangloze toeval, wil bet volksverhaal een held van een grote
physieke en zedelike kracht, en repristinerend in de lijn
van de Christus Triumphator, assimileert bet waarheid en
verdichting, verleden, heden en toekomst, 't wezenlike en
't wenselike, in een heldenfiguur . 1)
Ofschoon in de geweldige episoden van 't Rolandslied,
en in de geschiedenis van de Montelbaens een sterksprekend religieus element niet valt to miskennen, voeren
in de Frankiese romans de ridderavonturen met hun gewone
overdreven afmetingen de hoofdtoon, en wijkt zelfs de
persoon van Karel voor de heldengestalten van zijn pairs
terug . Geheel auders is 't gesteld met 't bekende verhaal
van K a r e l e n E 1 e g a s t. Dit verhaal heeft, ook al
moge 't zich uit 'n eenvoudige kern van 'n bloot avontuur
ontwikkeld hebben, een Christelik-didaktiese strekking
erlangd, en dankt aan die strekking, welke de feiten
duidelik zichtbaar in ene richting leidt, die afgerondheid
en eenheid, welke bet zoo gunstig doet afsteken tegen de
eenvormige feitenopeenhoping van de merendeels zwakgeleide overige ridderromans. Weliswaar past ook de
Elegast-sage in bet kader van de Frankiese epiek . Het
tweegevecht tussen Elegast en Karel, bet gerechtelik duel
tussen Elegast en Eggeric, de duur en de details van de
wapenstrijd, de goedmoedse verzoening na 't eerste gevecht,
Eggerics ruwheid tegenover z'n gemalin, de toverkruiden
en toverspreuken in 't verhaal, de nachtelike tocht uit 'et
eenzame kasteel in 't verlaten woud : ze herinneren alle
aan de gelijksoortige toetsen in de Arthur-romans . Doch
')

G a s t o n P ar

i s,

Histoire poetique de Charlemagne . p . 53-66 .
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wat in de E 1 e g a s t nieuw is, dat is het verlaten van
z'n troon door de vorst zelf, om heimelik en beschaamd
weg to sluipen in de duisternis ; dat is z'n gehoorzamen
aan 'n hogere macht, die de koning wil leiden tot 'n
ontdekking, tot 'n erkenning tevens van eigen blindheid
en van 't bestaan van verborgen wegen, waarlangs de Vader
der mensen z'n kinderen hun eigen minderheid en de
Goddelike Voorzienigheid leert kennen . Vandaar dan ook
bet slotwoord van de verhaler, dat tot motto had kunnen
dienen, maar tans 't voordeel heeft de hoorder aan 't doorlopend motief to herinneren
Due moete God onse saken
Voor onse doot to goede maken .
Des gonne ons die Hemelscho Vaderl
Nu seget Amen allegader .
Binnen de grenzen van de ME . geloofswereld, behoeft
er geen tegenspraak to bestaan tussen 'n keizer Karel, die
als dief door 'n bode van God naar buiten wordt gezonden,
en 'n keizer Karel, die ale gezant van God, door de engelen
bewaakt, heilige tochten tegen de Saracenen volbrengt . De
Kerk had wijde grenzen, en alle levensopenbaringen heeft
ze geduld, en geleid in de baan van haar eigen heerlikheid .
Zo kon de Karolingiese held aan de ene karat de epiek
aanzetten tot bet veredelen en heiligen van 's keizers
levenstaak ; aan de andere kant echter kon ze 't mystieke
element in de Christelike samenleving prikkelen tot geheel
andere beschouwingen, en ook bier aan innerliker behoeften
van godsdienstige gemoederen voldoen . De godsheld toch,
bedacht men licht, die de Hemel bestemd had tot de
verheerliking van Christus' naam, was bij dit alles toch
slechts mens ; de uitverkorene tot hoger dingen, zou dan
ook ondanks z'n hogere roeping moeten beseffen, dat ook
bij hem geen volmaakte reinheid en zondeloosheid mogelik
kon zijn, en dat ook bij koningen en keizers, God op Zijne
wijze de ogen verlicht en de harten verklaart, opdat ze
zich indachtig worden, hoe betrekkelik bun roem is, en
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hoe nietig ze ten slotte staan tegenover de ondoorgrond .elik
wijze God .
In dit licht beschouwd, krijgt K a r e 1 e n E 1 e g a s t
'n eigenaardige betekenis . Koning Karel -- zou dit gedicht
dan leren - is, hoe groot en machtig ook, dit slechts
betrekkelik, en evenzeer als alle anderen, 'n mens met
feilen ; en nu wil God, langs de door Hem gekozen weg,
de koning op z'n fouten wijzen, en dit we] zo, dat de
erkenning van z'n eigen tekortkomingen leiden moet tot
zijn en ons aller lering, en tevens tot de verheffing van
de ere Gods. 't Verhaal blijft dan een ridderroman, maar
in z'n vezelen gekerstend . De didakties-christelike moraal
geent op de heidense epiek .
Want wat wil dit verhaal ?
Van z'n hof heeft Karel voor eeuwig verbannen iemand,
van wie hij niet weet, dat deze hem tot in den dood
getrouw zal blijven . Daarentegen koestert Karel als vriend
en verwant iemand, van wie hij niet weet dat hij tegen
hem samenspant en 't op z'n leven toelegt . Nu moet Karel
leren inzien, dat de banneling Elegast z'n trouwe vriend
is, en dus als vriend ook hoog moet gehouden worden .
Tevens moet hij ervaren, dat z'n zwager Eggeric z'n doodvijand is, en als zoodanig onschadelik gemaakt dient to
worden . En wie hem die doodsvijand aanwijst en hem er
na zware strijd van verlost, dat zal en mag niemand anders
zijn dan de tans beproefd gebleken vriend, de oppertrouwe
Elegast. En dus niet aan de verraderlike Eggeric komt de
plaats toe van Karels zwager en pair, maar aan de edelaardige Elegast, die dan ook onmiddellik de vakant geworden
plaats aan de zijde van Karels zuster inneemt .
Zo wil God, dat Karel z'n ongerechtigheid met gerechtigheid vergoedt. En zo licht, laat God blijken, dwalen wij
alien, de Vorsten niet uitgezonderd, nopens de daden en
de gedachten van hen die in onze onmiddellike nabijheid
staan .
Het verhaal begint i n m e d i a l r e s .
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Voor 't goed verstaan wil het dus 'n expositie van de
in 't werk to stellen beweegkrachten
Karel dan komt to Ingelheim, om er de volgende dag
z'n ,hofdag" to houden . Al z'n getrouwen en de groten
van 't land zullen verschijnen, ook z'n zwager Eggeric van
Eggermonde. Maar niet om 's konings belangen voor to
staan, komt Eggeric ; hij heeft z'n eedgenoten verzameld
om de koning to doden . Voordat de zon weer ondergaat,
zal de roemrijke vorst van de Franken 'n lijk zijn .
Ondertussen zwerft, wegens 'n gering vergrijp uit z'n
erf verjaagd, Elegast eenzaam rond, en inoet, van alle
middelen tot 't onderhoud van z'n leven verstoken, door
roof in z'n behoeften voorzien. Zo ver is 't met hem gekomen .
Doch hoe ongelukkig ook, Elegast is edel van inborst
gebleven . Zo weinig mogelik wil hij, ofschoon tot roven
verplicht, anderen ongelukkig maken . Hij wil dan ook die
reizigers niet aanranden, welke na z'n euveldaad, van alles
verstoken naar huis zouden moeten terugkeren, zooals
kooplieden en pelgrims ; hij houdt alleen diegenen aan,
welke na hun beroving genoeg overhouden om gegoede
mensen to blijven, zooals abten en rijke bisschoppen . Want
hij zelf, Elegast, weet het maar al to goed, wat het is, arm
en verlaten te zijn .
Ook in 'n andere zin blijk Elegast 'n man van eer en
plicht to zijn . Ondanks de harde behandeling die hem van
de zijde van Karel wedervoer, is hij aan z'n Vorst getrouw
gebleven . Eenmaal zn onderdaan, blijft hij z'n onderdaan,
zegt hij . Nooit zal hij kwaad van hem zeggen, nooit dulden
dat 'n ander kwaad van hem spreekt . Steunen zal hij hem,
met z'n trouw en z'n zwaard, en mocht hij iemand weten
die maar 't minste kwaad tegen z'n Koning broedde, hij
zou, al moest hij 't leven verbeuren, het wagen de Koning
to naderen om hem van 't dreigend gevaar to verwittigen .
Voorwaar, wel is deze Elegast 's konings vriend.
Zo staan nu de zaken .
Aan de ene karat staat de schijnbare vertrouweling, die
Karel lagen legt . Aan de andere kant de schijnbare vijand,
die er 'n eer in zou stellen zich voor z'n koning op to offeren .

8

J. KOOPMANS .

De Koning zelf ziet Diets, noch het gevaar, noch het
middel tot redding .
Ook de vriend, die graag zou willen helpen, ziet niet de
valsaard, die de moord wil begaan .
Daar treedt de nacht in, de nacht voor de dag des doods .
En nu grijpt Gods hand in, wonderbaar .
Krachtig waait de adem Gods door de gewelven van
Ingelheim .
„Op Karel, en zo uw leven u lief is, wapen u en ga stelen!"
Doch Karel, tussen waken en dromen, slaat er geen acht op .
Luider toornend roept nu de stem
,,Op Karel, gord u aan ; zo Diet, dan zult ge, voor de
hofdag verstreken is, uw leven verbeuren !"
De koning hoort Gods gebod . Waar God gebiedt, past
gehoorzaamheid. Maar God kan niet gebieden kwaad to
doen . Vooral dat kwaad niet, iemand laaghartig z'n goed
to ontroven . Niet dat kwaad dus, dat koningen strengelik
straffen . Veel minder kan dat kwaad opgelegd aan 'n
koning zelf ; Dog minder aan koning Karel, hem, die over
de machtigste rijken de scepter voert en nergens z'n gelijke
heeft . Dat kan toch Diet?
Ja, dat kan wel . Ook Diet aan koningen past het, to
oordelen . God wil gehoorzaamheid, onmiddellik . Ook van
hem, de grote koning der Franken ! Ook zelfs, als God hem
wil vernederen tot 'n eerloos bedrijf!
Daarom, als de stem Gods ten derde male roept :
,Op koning, gehoorzaam aan God ; zo Diet, het zal uw
dood zijn !" - dan buigt hij 'et hoofd . De strijd is uit. Hij
geeft zich over, gordt z'n zwaard, en gaat been, de weg
van de schande op .
Wel zijn er wachters in 't paleis, die to letten hebben
op de gevaren welke de slapende koning kunnen bedreigen .
Maar omdat de uittocht van de koning, - de weg van de
schande op, - 'n zaak is tussen hem en God, mogen de
wachters er niets van weten, en dompelt God ze in 'n diepe
slaap . Ook de stalknechten en de portiers . Dus trekt de koning,
ongezien, op z'n strijdros de poort nit, de wildernis in .
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Voor de uitgang van 't leven eiste de ME . Kerk in de
verzoening met God de afrekening met de medemens .
Verdeemoedigen voor God zal Karel zich daarom niet
alleen als enkling, maar ook als medeschepsel, die rekening
heeft to houden met zijn handelingen en gevoelens jegens
z'n naasten . In z'n eenzaamheid, onder de onmetelike
sterrehemel, komt eerst over hem 't gevoel van menselike
kleinheid, en 't besef dat hij in deze stille verlatenheid
niets meer is dan 'n werktuig door God bestierd tot 'et
vervullen van 'n verborgen taak . En in vage onwetendheid
omtrent hetgeen over hem is beschikt, vraagt hij bij Gods
leiding van z'n werk, ook Diens hoede over z'n zwakheid .
Tevens dringt, bij alle gemis van menselike tegenwoordigheid, zich 't beset bij hem op, hoe zwaar 'et leven moet
zijn van iemand die, evenals hij, doelloos zwervend in 't
woud, met roof z'n armzalig leven moet rekken . Veeleer
dan de dood, die hij, de koning, onverzoenlik gewoon was de
rovers to bereiden, verdienden ze z'n medelijden . Medelijden
to meer nog hij, die door 's konings hardheid uit z'n hof
en have verstoten, uit noodzaak, geen andere uitweg wist .
Zo belaadt Elegast, to streng gevonnist, de koning, nu hij
zich in diens toestand verplaatst ziet, met zwaarder zelfverwijt . Onmeedogend was 't geweest, dus hardvochtig to werk
to gaan tegen 'n dienstman, welke van zo'n edele aard bleek
to zijn, dat hij, ondanks 't verkropte leed, en de gedwongen
lijfsnood, toch nog de armen en de nijveren in z'n meesters
rijk ontzag! Daarbij was deze vervolgde 'n zo stoutmoedig
en behendig krijgsman, dat hij alle pogingen om hem to
vaugen, beschaamde . Wat zouden de edele aard en de
krijgsmansdeugd van zulk 'n dienstman de koning ten
goede kunnen komen, en hem tans, bij 't volvoeren van z'n
netelige last, tot baat kunnen strekken ! Hoe sluipt de
spijt in z'n hart over de ruwheid, waarmee hij Elegast nit
diens ere en goederen heeft verjaagd !
Eerst door God gedreven naar het oord, waar 'n ontmoeting met Elegast mogelik is, worden tans door God z'n
gedachten geleid naar de wenselikheid van hun samenkomst .
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Lotgenoten zoeken elkaar . Karel werd uitgezonden, zoals
Elegast uitgezonden werd door Karel . En eenmaal samengekomen, moet koning Karel ervaren, hoe trouw nog de
verdreven dienaar, en welk 'n goed raadsman en helper
hij is in de nood .
Het stuk, met sobere lijnen, zit vol psychologie . Sterk
is Elegasts arm, zal Karel weten ; in een tweegevecht zal
hij de waardering van z'n toekomstige tochtgenoot kopen .
Door eigen inspanning eerst mag hij z'n gewenste hulp
verwerven ; eigen inspanning, en de hulp van God, zonder
wie dan toch geen overwinnen mogelik is . Krachtmeter
is de hachelikheid van de tweekamp . Doch zo de strijd
ernstig zal zijn, mag de ridder in geen geval 't vermoeden
vatten, dat 'et de koning is, die hij in 'et tweegevecht
bestrijdt . Elegasts trouw zou de koning voor elk letsel
sparen. Trouwens, de koning houdt zich onkenbaar, en bet
gelaat en 't schild, om de wille van 't werk der schande,
bedekt . Des to meer evenwel steekt de kostbare wapenrusting,
schitterende van stenen en goud, de roofridder als 'n
begeerlike buit in de ogen, terwijl anderzijds de zonderlingheid van Karels verschijning in 't nachtelik uur en in
't verlaten oord Elegast tot dreigend vorsen en vragen
noopt. Fel is de strijd, eer Karels krachtige arm de
tegenpartij weerloos maakt . De overwonnene zegt z'n naam,
en Karel kan zich verheugd gevoelen, dat God hem tans de
to ruw verjaagde Elegast als 'n dienstman en gezel, voor
z'n gevaarlike taak, heeft gegeven . Te meer nu acht hij
't geraden, z'n eigen naam met 'n verdichte naam to verbloemen, en z'n ware rang to ontveinzen met zich voor 'n
niets ontziende rover uit to geven ; alle twijfel bij z'n makkers
willende verbannen, stelt hij deze zelfs voor naar Karels
eigen hof zelfs op roof uit to gaan . In 't antwoord dat
hem gegeven wordt, proeft de Koning al dadelik Elegasts
riddertrouw . Ver werpt de edelman van zich de gedachte
aan 'n misdrijf to plegen aan hem die rechtens z'n koning
is. Niet Karel zelf, meent hij, is 't geweest die hem de
schande van de ballingschap heeft aangedaan ; 't waren de
valse raadgevers geweest, die bun lastertaal de koning in
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z'n oor hadden geblazen . Niet de koning moest men dan
ook beroven, maar liever hen, die de koning vijandig
waren . Kort en goed, de koning en z'n makkers trekken
naar 't kasteel van Eggeric, de man, die Karel 'n kwaad
hart toedraagt en hem zelfs gaarne 't leven zou willen
benemen . Hier is 't terrein van hun werkzaamheid .
De diefstal gelukt ; door Elegasts tovermacht vallen de
wachters in slaap en springen de sloten open ; daarop
plundert de roofridder, terwijl Karel de wacht houdt, naar
hartelust de schatkamer van Eggeric . Karel heeft z'n last
volbracbt, hij wil gaan . Doch God had hem niet alleen
om to gaan stelen, opgeroepen ; niet alleen ook, om hem
Elegast to doers kennen als een troowhartig onderdaan .
Hij zou ook moeten ervaren, dat Eggeric z'n doodsvijand
was . Die nacht had God dan ook bestemd tot deze onverwachte ontdekking ; de diefstal moest de voorgenomen
sluipmoord openbaren. In Eggerics slaapkamer hangt 'n
kostbaar bewerkt zadel ; Elegast herinnert 't zich, en wil,
vobrdat ze heengaan, ook dit bemachtigen . De sci3ne die
nu volgt, is vol van aardige toetsjes . Het zadel heeft gouden
belletjes, die zelfs de behendigste dief verschalken, en
Eggeric schrikt wakker . Doch wakker schrikken is ook
eigen aan onrustigen van gemoed ; en zo wordt de
oorzaak van de stoornis door Eggerics gemalin geworpen
op z'n kwellende gedachten, die hem al die dagen lang
bij dag en nacht hebben geplaagd . Omdat zij, die onze
bekommering kennen, daardoor reeds onze gedachten bevroeden, wordt Eggerics huisvrouw mede deelgenoot van bet
al z'n gedachten vervullend geheim, en hij die dit gesprek
hoort, en 't haastig Karel berichten wil, is de verscholen
Elegast . Doch de aanhankelikheid van Karels zuster voor
zijn persoon, zal een getuigenis leveren, die tevens de
bekentenis van Eggeric staaft . Als Eggerics gemalin na
't horen van de voorgenomen misdaad, haar verraderlike
echtgenoot verzekert, dat zij 't gevaar zal weten of to
wenden, krijgt ze 'n vuistslag ; de stil nader sluipende
Elegast vangt bet bloed, dat deze gewelddaad to voorschijn
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roept, in z'n handschoen op. Dit bloed, en 't zwaard en
't zadel van Eggeric brengt Ellegast mede als de getuigen
van 't geen hij hoorde, en 't mededelende aan z'n buiten
wachtende metgezel, wil hij aanstonds terug, om de verrader
to doden . En heftig is hij verontwaardigd over 't bedrog
van de woestaard, wiens ruwe hand zo nabij 't leven van
z'n vorst bedreigt.
Tans voorziet Karel alles . Daarom gebood God hem, nit
to gaan, opdat hij 't verraad zou leren kennen van de met
weldaden begiftigde Eggeric, en de vriendschap zou leren
waarderen van de door hem verdreven Elegast . En in stilte
dankte hij God ootmoedig voor Z'n wijs beleid .
Zou hij nog eenmaal z'n vriend beproeven?
,, Wat baat het, die valsaard to doden !" brengt hij in 't
„midden . „Ge brengt u maar in nood ! Sterft de koning,
,,welnu, dan is 't gedaan, en uw rouw is ook spoedig
„voorbij !"
Maar 't is olie in 't vuur.
Daarom wijst Karel 'n andere weg . Elegast moet na z'n
ontdekking naar de koning gaan en hem alles meedelen ;
hij zal dan aanstonds weer in genade worden aangenomen .
Maar Elegast durft niet. Hij vreest nog 's konings
gramschap .
Welnu, dan zal Karel zelf gaan en 't de koning berichten .
En hij verlaat z'n makker, en komt tussen de slapende
wachters door weer in z'n kasteel terug . Als bij 't krieken
van de dag, op de tinnen de horen blaast, ligt koning
Karel to slapen in z'n rustbed . De „diefstal" was een zaak
alleen tussen God en hem .
Zo vast en strak houdt het verhaal de lijn van Elegasts
inbeelding, dat z'n nieuwe roofgezel in de verste verte niet iets
to maken kan . hebben met de persoon van z'n Vorst, dat
de auteur, dartel en vermetel, op 't gevaar of 't beloop van
de draad to broken, het licht van de werkelikheid spiegelen
laat op 't logenplaksel van 's konings doorlopend bedrog .
Als vbor de diefstal, Elegast, kauwend op 't toverkruid,
(waardoor hij de taal van de dieven kan verstaan), de
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hanen en de honden hoort zeggen dat de koning in de
nabijheid is, begint hij met verschrikt terug to wijken .
Ook de koning, die 't gevaar wil afwenden met de terechtwijzing dat 'et dwazen zijn, die honden en kippen geloven,
ervaart, nu hij zelf 'et kruid in de mond moet nemen,
hoe hij zich zelf op de grens van z'n incognito heeft
gewaagd . Tevens ontdekt Elegast, dat z'n makker, ook al
is hij de koning niet, toch alles behalve 'n rover is . De
kunstgreep van de ervaren ridder, die behendig 'et kruid
van achter 's konings kiezen weet to gochelen, ontmaskert
de snoevende gauwdief tot 'n beschaamde brekebeen . Niet
beter wordt 's konings toestand, wanneer hij zich haast na
dit echec, om zich nu eens goed to laten voorstaan op 't
geen hij beweert to wezen, en daarmee in 't groteske vervalt . Elegast heeft 'n breekijzer ; Karel, die nergens op
bedacht is geweest, hanteert het ploegijzer, en dit zo onhandig, dat telkens Elegasts spot wordt opgewekt, welke
er niet minder op wordt, als Karel zich met uitvluchten
poogt to redden, bewerende, dat z'n eigen koevoet sinds
'n paar dagen zoek is, en de ploeg slechts voor noodhulp
fungeert. De koning blijkt ondanks z'n grootspraak 'n
vreemdbakken compagnon to zijn, wiens linksheid en onervarenheid, ook in de ogen van Elegast, de spanning van
de moeielike toestand niet weinig verhoogt .
Koning Karel ontwaakt, en 't eerste wat hij doet is, z'n
dienaren Elegast to laten opsporen en op to roepen naar
Ingelheim. Daar most hij Eggeric bekampen, die gevangen
genomen, de aanslag lochent, en zich aanbiedt om ieder
die de aanklacht van verraad tegen hem durft vol to
houden, met zwaard en speer van logen to overtuigen .
Elegast nu zal de klager zijn . Elegast zal hem staan . Zodra
de ridder speer en zwaard opneemt, zal hem al 't overige
vergeven zijn . En Elegast komt.
Tans volgt het tweegevecht, de bekende vorm - naast
de vuur- en waterproef - van gerechtelike instructie,
welke door de Middeleeuwers werd ingesteld, wanneer het
menselik oordeel, zich zelf als ontoereikend erkennend,
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in juistheid en billikheid vreesde to kort to komen, en
daarom 't oordeel Gods inriep, om aanwijzing to willen
geven of al dan niet de beklaagde schuldig moest worden
bevonden . God nu zou hierin oordelen over de schuld of
de onschuld van Eggeric . Was hij schuldig, dan zou de
Hemel hem Z'n bijstand onthouden, en de arm sterken
van z'n tegenpartij . En God, die rechtvaardigheid wil, laat
in alle opzichten Eggerics minderwaardigheid uitkomen .
Eggeric moet laag staan, tegenover de hoogedele Elegast .
In al z'n ridderlikheid, in trouw en dapperheid, in vroomheid en eer, is Elegast de meerdere . Voor de kamp, zinkt
Elegast op de knieen, zich aanbevelende in de hoede van
God en de Heilige Maagd ; de snode Eggeric bidt niet. En
ook dit verheft Elegasts eer, dat hij z'n tegenpartij, eenmaal geveld, weer laat opstijgen ; geen voordeel willende
trekken uit diens hulpeloosheid, maar roem uit diens
hardnekkigheid. En God loont de deugd, verhoort Elegast,
verhoort ook Karel, die bidt tot God om Z'n rechtvaardigheid hem niet to onthouden in deze netelige zaak .
Eggerie, dodelik getroffen, valt van z'n ros . Hij wordt met
de zijnen gehangen.
Karel en Elegast zijn niet ondankbaar : zij loven God.
Tans staan ze niet langer naast elkaar als tevoren, als de
onrechtmatig wrokkende koning en do onrechtvaardig
vernederde dienstman. De koning beloofd alles to zullen
vergeten ; ook Elegast heeft, v66r de wapens op to nemen,
aan God gezworen, bij 'n gunstige afloop z'n eer niet
langer met roof to willen bevlekken . Doch boven de beloning
aan de kampvechter voor z'n zaak gegeven, gaat de ere
die de koning aan de vriendschap van 'n gunsteling verleent . Voortaan is 't Elegast, die 's konings zwager beet .

De uitgever van 't boekje „Karel en de Elegast", bier
aan to kondigen, heeft voor onze scholen 'n goed werk
gedaan . Deze roman heeft om z'n inhoud hogero aanspraken
dan al de andere ridderromans . Bovendien is bet zeer
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waarschijnlik, dat ons Middeneeuws verhaal 'n oorspronkelike nationale bewerking is . In 'n zakelik nasehrift wordt
doze vraag kortelik gememoreerd en op de volgende slotsom
gericht : „De Nederlandse dichter kende de Germaanse
„Elegastsage . De overlevering, dat Karel de Grote uit stelen
„ging, en op die tocht de zamenzwering ontdekte door het
„afgeluisterd gesprek in de slaapkamer, heeft hij ontleend
„aan eon of ander Frans gedicht over Karel de Grote, of
,,gedeeltelijk misschien aan een Latijnse Kroniek, of ook
,,zelfs aan mondelinge volkssagen . Met doze gegevens
„heeft hij een oorspronkelik gedicht ontworpen en uit„gevoerd.'' 1)
Zo op 't oog is er voor de volken wel iets strelends in,
om to kunnen zeggen, dat 'n good geslaagd verhaal voor
't eerst in 't licht gegeven is, 't zij door Nederlandsschrij vende, 't zij door Frans-schrijvende,'t zij door Hoogduitsschrijvende mensen . Doch laten we good verstaan, dat de
vraag, zo gesteld, van 'n lagere orde is . De litteratuur,
vooral die van de ME ., is universeel, en eigendom van een
beschaving, die op alle levensuitingen van die tijd haar
onmiskenbare stempel heeft gedrukt . 't Is de invloed van
doze Christelike beschaving geweest, die van dit avontuur
zulk een mooi stukje christelike litteratuur heeft gemaakt
en 't zijn wederom de in deze beschaving grootgebrachte
clerken en leken geweest, welke van doze godsdienstig-zedelike
novelle, met zulk 'n bekwame hand 'n kunstwerkje hebben
gevormd . Dit mooie was hun alien gemeengoed, en kon
ook alien gemeengoed zijn, waar de beschaving, zoals in
de landen tussen IJsel en Seine, op 'n zelfde hoge trap
stond . Voor 't nageslacht heeft de vraag, of de tans nog
aanwezige hoogst-staande literaire vorm als'n in 't Nederlands,
Frans of Duits geschreven dokument bestaat of heeft bestaan
- meestal dan nog slechts door 't geluk of 't toeval bewaard
of vermeld - van 't standpunt dier Middeneeuwse katholiciteit beschouwd, slechts de waarde heeft van 'n curiosum .

') bl . 64.
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Hoogstens de geschied- en taalvorser van deze tijd kan er
enige gegevens nit putten .
Bij het werkje zijn aantekeningen .
Daarin heeft de uitgever - blijkens'n voorwoord - „zich
„onthouden van die taalkundige geleerdheden, die bijna
„uitsluitend voor vakmannen zijn bestemd . Er staat alleen
,in, wat nodig is om het gedicht goed to verstaan . De
„bedoeling is dus dat de lezer ze alleen zal raadplegen, als
„hij op moeilikheden stuit, en dan hoop ik, dat hij er
„altijd zal vinden wat hij zoekt."
In 't naschrift staat niet, volgens welke uitgaaf de tekst
is afgedrukt, en waarom . Dit diende toch in de eerste plaats .
J . KOOPMANS.

DE TAAL VAN DE PLANEET MARS .

1)

Deze aankondiging van een boek dat vier jaar geleden
is verschenen komt, hoop ik, niet to laat om sommige
lezers van Taal en Letteren tot kennismaking met het
geheel op to wekken . Dat ik nog over het boek spreek
vindt hierin zijn verontschuldiging dat het werk, wel verre
van in die vier jaar de bekendheid gekregen to hebben
waarop het m .i . recht heeft, zo goed als onopgemerkt is
gebleven . In Frankrijk heeft men het in een enkel tijdschrift besproken, in Duitschland is er, zover ik heb kunnen
nagaan, niet de minste aandacht aan gewijd . Dat lot deelt
het boek met een andere vrucht van Henry's filosofiese
geest en veelomvattende geleerdheid, met een werkje dat
in dezelfde verhouding staat tot le langage Martien als de
theoretiese uiteenzetting van de natuurkundige tot de proeven
die hij daarna aan zijn auditorium vertoont .
In 1896 gaf Victor Henry een klein boekje uit van
grote betekenis . Hot heette Antinomies linguistiques, 2) en
bevatte in een zeer beknopte en duidelike vorm een be1) Le langage Martien, etude analytique de la genese d'une langue dans
an cas de glossolalie somnabulique, par Victor Henry, Parijs 1901.
2) Een Hollandse bowerking verscheen to Leiden bij S . C . van
Does burg, onder do titel Tegenstrvjdigheden in de Taalkunde. Aan
H u g o S c h u c h a r d t to Graz ontging do betekonis van do Antinomies
niet ; hij wijdde er eon uitvoorige studie aan in hot Literaturblatt f.
germ. u. rom. Philologie.
T.
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spreking der belangrijkste kwesties over bet wezen der
taal die sedert Plato de aandacht hebben getrokken van
alien die de taal filosofies hebben besehouwd . Veel van
Henry's meningen kan men terugvinden in bet grote work
van Wundt, 1) die echter, wonderlik genoeg, van 't work
van zijn Franse kollega geen kennis droeg, en die ook bij
't samenstellen van bet tweede deel van „die Sprache" er
geen notitie van heeft genomen, hoewel hij door A . Meillet 1)
uitdrukkelik op Henry's boekje opmerkzaam was gemaakt .
Internationaal is zelfs de taalwetenschap nog Lang nietl
Een der stellingen die de Franse geleerde met de meeste
nadruk in zijn Antinomies verkondigt is wel doze dat d e
taal iets bewusts is, de wijze waarop die taal
w e r k t i e t s o n b e w u s t s . Men geeft dit geredelik toe
wat de wijzigingen in de klanken betreft, en ook de veranderingen in de vormleer worden, behoudens talrijke
inkonsekwenties in de toepassing, in den regel niet aan
een opzettelik bedoelen van bet sprekend individu toegeschreven, maar waar sprake is van zinsbouw en overgang
van betekenis der woorden, is men vrij algemeen geneigd
aan de uiting van een bewuste wil toe to schrijven hetgeen
volgens Henry niet anders kan verklaard worden dan ais
de uitkomst der onbewuste werkzaamheid van de menselike
geest. In zijn Antinomies heeft de Schrijver zijn gevoelen
betoogd door redenering ; in de studio die ik tans ga
bespreken heeft hij gemeend zijn stelling pro e f o n d e rv i n d e l i k to kunnen bewijzen . Hot volgende geval van
abnormaal zielsleven (of van clairvoyance, zullen misschien
enkelen zeggen) leverde hem de stof voor die demonstratie .
Een ontwikkeld jong meisje to Geneve, een vermaard
medium in die stad, deelt in haar trances mee dat zij
eertijds, in de 1548 eeuw, een Arabiese prinses was, gehuwd
met een Indiese prins ; maar zij spreekt in haar staat van
geestverrukking goon Arabies, maar een taal waarin met
onmiskenbare duidelikheid enkele woorden Sanskriet voor'}
'}

V6lkerpsychologie . I. Die Sprache, 2 delen, Leipzig, 1900.
In de Revue Critique van 1900, blz . 489 vlg.
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komen, ofschoon zij in normale toestand verklaart nimmer
iets van die taal to hebben geleerd, en dan ook noch die
woorden, noch de gehele zinnen die zij spreekt zelf begrijpt.
Maar bovendien doet zij nog andere, raadselachtige mededelingen : zij wordt verplaatst naar de planeet Mars en
spreekt daar met verschillende mensen in hun planetetaal ;
soms schrijft zij op wat ze hoort en kan daarvan een nauwkeurige vertaling geven, dank zij de hulp van een geest
die op Mars thuis behoort . Al deze berichten zijn zo getrouw
mogelik verzameld en uitgegeven door de beer Flournoy,
hoogleraar in de zielkunde aan de Universiteit to Geneve 1).
Wij bezitten daardoor een verzameling van 40 zinnen in
Marstaal, tezamen 300 woorden tellende . Dit materiaal heeft
aan Victor Henry de stof voor zijn studie geleverd ; hij
heeft zich de vraag gesteld of 1 0. Mej . Smith (onder die
schuilnaam wordt het Genevese medium door Prof. Flournoy
aangeduid) die woorden werkelik op Mars heeft geleerd, of
2° . zij die taal uit zich zelf kan hebben bedacht, of dat
3° . zij al die Marswoorden onbewust ontleend heeft aan
taalvormen die schuilden in haar geheugen .
Aan de volkomen goede trouw van Mej . Smith valt niet
to twijfelen . Daarvoor staat Prof. Flournoy, die haar sedert
jaren kent en bestudeert, borg . Toch is 't nauweliks nodig,
zelfs niet voor hen die niet a priori de mogelikheid van
zielsverhuizing en verplaatsing naar andere hemellichamen
loochenen, to betogen dat de taal die het medium spreekt
noch die van een Arabiese prinses uit de 15de eeuw, noch
een middel van gedachtewisseling op de planeet Mars zijn
kan . Hot eerste wordt reeds aangewezen door de naieve
onwetendheid waarmee het medium aanneemt dat een
Arabiese vrouw Sanskriet gesproken zou hebben in een
tijd waarin die taal sedert lang alleen als priestertaal nog
voortleefde, en dat hot Marsies (voor 't geval zo iets aards
als een taal op andere planeten bestaat 1) buiten spel moot
blijven, blijkt uit die taal zelf. Immers het Marsies van
Mej . Smith gelijkt in woordvorming en zinsbouw zb nauw1)

T h. F I o u r
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keurig op haar moedertaal, bet Frans, als geen twee aardse
talen op elkander gelijken . Woord voor woord wordt overgezet, en er komt een Franse zin voor den dag zonder een
enkel Marsisme ! Een enkel voorbeeld ; 0 mere, tendre mere,
mere bien-aimee luidt I mode, mete mode, mode ine ; waar
dus bet Frans tendre voor 't zelfstandig naamwoord zet en
bien-aimee er achter, doen de Marsbewoners precies hetzelfde !
De onderstelling dat Mej . Smith de planetetaal gemaakt
zou hebben wordt eigenlik reeds to niet gedaan door de
overtuiging dat zij geen bedriegster is . En wil men die
onderstelling zo opvatten dat men aan een onbewuste schepping van haar geest denkt, dan blijft de vraag over aan
welke wetten haar spraakvormend vermogen heeft gehoorzaamd, nit welke voorraad van klanken en spreekvormen
bet heeft geput . Op die laatste vraag heeft de schrijver
door 't uitwerken der derde onderstelling, die der latente
aanwezigheid in haar geheugen van allerlei spraakvormen,
bet antwoord willen geven .
Hij neemt aan - gelijk Prof. Flournoy reeds voor hem
gedaan had - dat bet Marsies bet onbewuste produkt is
van een kinderlik verstand, dat niet bet minste begrip van
't wezen der taal heeft en zich verbeeldt dat men een taal
schept door eenvoudig voor elk woord in de moedertaal
een ander woord to zetten dat er van afwijkt, - een woord
dat men meent als iets geheel nieuws to bedenken, terwijl
bet inderdaad een vervorming is van een vroeger gehoord
woord dat niet meer in ons bewustzijn, maar nog wel in
ons geheugen is gebleven. De grondstoffen voor 't Marsies
behoeven dus niet alleen aan 't Frans to zijn ontleend ; zij
kunnen afkomstig zijn van alle talen die Mej . Smith eens,
hoe onvolkomen ook, gekend heeft . Nu heeft Mej . Smith
in der tijd Duitse geleerd en Victor Henry meent dan ook
in 't Marsies enkele verminkte Duitse woorden to kunnen
aanwij zen, b.v. : cen, schoon (schon) ; guile, goed (gut) ; ima,
hemel (Himmel) ; mode, moeder (Mutter of Engels mother),
enz. Maar er blijven tal van woorden over die noch met
bet Frans, nosh met bet Duits in enig aannemelik verband
gebracht kunnen worden . Van een 50-tal meent Henry bet
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origineel to kunnen aanwijzen, . . . in het Hongaars . Wel
heeft Mej. Smith die taal nooit geleerd, maar haar vader
was een geboren Hongaar en vermoedelik heeft hij tegen
zijn kinderen in hun prille jeugd dikwels zijn moedertaal
gesproken, waarvan dan allerlei brokstukjes latent in hun
geheugen zijn achtergebleven . Enkele Oosterse woorden, en
daaronder een 15-tal Sanskrietwoorden of Sanskrietachtige
termen (des mots sanscritoides noemde Prof. Flournoy ze
reeds, op gezag van de beroemde linguist de Saussure),
schrijft hij toe aan verwarde herinnering van de lektuur
van in 't Oosten spelende rowans, waaraan ook de zonderlinge fiktie van de Arabies-Indiese prinses to danken zou
zijn . Er blijft dan nog een zeker aantal woorden over die
zich verzetten tegen elke afleiding .
Op de studie van de woordeschat berust hetgeen de
schrijver meedeelt omtrent de klank- en vormleer van het
Marsies, omtrent de wijze van woordvorming en de overgang van betekenissen . Hij komt tot de uitkomst dat de
spraakkunst van het Marsies al heel weinig belangrijks
oplevert en allerlei procedes vertoont die aan 't Frans eigen
zijn . Dit geldt ook - en dit is voor de bedoeling die
Henry met zijn boek had merkwaardiger - van de semantiek (de leer der overgangen van betekenis) . Het blijkt
dat Mej . Smith onbewust al die rhetoriese figuren toepast
die men in werkelik bestaande talen geneigd is aan de
bewuste wil der individuen toe to schrijven . In cheke (papier)
gebruikt zij, die van beroep bediende is op een handelskantoor, een bepaald soort papier (Fr . cheque) voor 't algemene begrip ; wanneer zij voor ,zoon" chirE zegt, komt
een kenmerkende eigenschap (cheri, met omzetting) in plaats
van 't voorwerp zelf, kontaminatie van twee verwante
begrippen leidt herhaaldelik tot het vormen van nieuwe
woorden als epizi voor roos (epine + rose) enz . enz . Overigens
is de grilligheid van de woordvorming in scherp kontrast
met de benepen armoede van de vormleer ; het werkwoord
b.v . ondergaat zo goed als geen vormveranderingen, en
onregelmatig zijn juist die werkwoorden die ook in 't
Frans verschillende vormen bezitten .
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Dat in de drie jaren waarin Mej . Smith van tijd tot tijd
Marsies sprak, zij zich zelf vrij wel gelijk bleef in de betekenis
der eens aangenomen woorden - als men twee periodes,
aan 't begin en aan 't eind, van onvolledig vertaalde uitroepen uitzondert, - dat is reeds merkwaardig genoeg,
maar als in die betrekkelik lange tijd er ook konsekwentie
viel waar to nemen bij een eenigszins ontwikkeld systeem
van verbale vormen, dan zou dat alleen mogelik geweest
zijn wanneer zij ook hier zich doorlopend bediend had
van Franse vormen, evenals in haar syntaxis . Dat heeft
zij niet gedaan, en zo kwam zij tot een Kreools weglaten
van alles wat even gemist kan worden .
De vraag is nu in hoeverre Victor Henry bet Marsies
van Mej . Smith werkelik heeft verklaard? Ik moet erkennen
dat zijn redeneertrant en zijn methode van onderzoek mij
juist toeschijnt, maar dat hij aangaande de biezonderheden
mij, en waarschijnlijk de meesten van zijn lezers, lang niet
zo afdoende heeft overtuigd als hij zich voorstelt . Gelijk
ik reeds zei berust de ontleding van 't Marsies geheel op
de afleiding der enkele woorden, en nu kan ik de schrijver
onmogelik toegeven (blz . 140) dat „presque tous les mots
du Martien ont une etymologie assuree, puisee dans des
langues reelles" en dat, al zijn enkele van zijn afleidingen
onzeker, er zoveel waarschijnlike of zelfs volkomen zekere
overblijven dat bet onverklaarbare restje „une infime
minorite" vormt . Ik bewonder de scherpzinnigheid waarmee
Henry de sprongen en kronkelingen der taalfabriekante
volgt, en ik acht de getuigenis van Prof . Flournoy dat
juist op soortgelijke wijs de begrippen zich in ooze dromen
kruisen en verbinden van groot gewicht, maar niettemin
kan ik van een groot deel dier vernuftige kombinaties
niet anders zeggen dan dat bet inderdaad zo geschied kan
zijn, . . . doch ook even goed op een andere wijze .
Me dunkt dat Victor Henry verkeerd heeft gedaan met
zich to bepalen tot de talen waarvan hij, uit haar levensgeschiedenis, enige kennis kon onderstellen bij Mej . Smith .
Als hij, ter verklaring van verschillende van haar woorden,
aan 't haar tans onbekende Hongaars van haar vader of
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aan fang vergeten Oosterse romans moet denken - en in
principe heb ik daar niets tegen - waarom dan ook niet
aangenomen dat een paar Indiaanse woorden, indertijd
bij een schrijver als Aimard gelezen, onbewust in haar
geheugen zijn blijven hangen? Of dat zij, zonder bet
to weten, in de verborgen diepten van haar geheugen, die
eerst in hypnotiesen staat voor den dag komen, enkele Griekse
woorden herbergt, in der tijd opgevangen toen zij een
broertje of vriendje een les van zijn spraakkunst onophoudelik hoorde opdreunen ? Ik doe maar een paar onderstellingen aan de hand, die iedereen in 't oneindige kan
vermeerderen . Ik vrees dat een volledige verklaring van
zulk een taal als bet Marsies alleen mogelik zou ziju indien
we van bet individu dat haar spreekt op een gegeven
oogenblik alle momenten van haar leven, al haar kleine
ondervindingen voor de geest hadden, m .a.w. dat zulk een verklaring ondenkbaar is . Daarom was 't misschien beter geweest
om 't onderzoek to beperken en daardoor bet betoog klemmender to maken . De enkele inderdaad overtuigende afleidingen (de voornaamste haalde ik reeds hierboven aan) zijn
voldoende om een voorstelling to geven van de wijze waarop
bet Marsiese vokabularium is ontstaan . In plaats van een
enkele, ter loops gemaakte, opmerking over de Franse syntaxis der planeetbewoners, had de schrijver verschillende
voorbeelden kunnen geven van die welsprekende afhankelikheid ten opzichte van bet ondermaanse . Hij had, in een
woord, niet moeten toegeven aan de bekoring van bet
etymogoliseren zonder voldoende gegevens en zich moeten
beperken tot bet staven van zijn theorie . In de tegenwoordige worm bevat zijn boek to veel mislukte pogingen, terwijl
toch de hoofdgedachte zo overtuigend is uitgesproken en
bet betoog zo vernuftig is gekozen.
Misscbien achtte Victor Henry bet weinige wat bij over
de bouw van 't Marsies zeide al voldoende om 't ontstaan
van die taal to schetsen . We zien uit een overvloed van
half zinloze woorden voor weinig begrippen iets bezinken
dat zich ongeveer gelijk blijft, 't zelfde wat wij waarnemen
bij bet kind, dat in zijn ,Lallperiode" bet kleine aantal
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van de begrippen die zich in zijn geest hebben gevormd
tracht weertegeven door allerlei klankuitingen, waarvan bet
ten slotte als spreekmateriaal alleen datgene zal behouden
wat volkomener nabootsing der klanken van zijn omgeving
tot middel om zich verstaanbaar to maken zal verheffen.
Hetgeen in 't Marsies na die periode van proefnemingen,
van worsteling en akkomodatie, overblijft, toont duidelik
dat men op de planeet van Mej . Smith de ta.al precies zo
gevoelt als in Frankrijk, en dat de mens zich geen taal
kan scheppen, maar dat hij leeft van herinneringen .
Verder dan tot zulk een uitkomst van algemene strekking
kan men bet m . i. door 't onderzoeken van de taal niet
brengen, en - om met een Marsiese zin to eindigen nooit zal 't woord van een der planeethewoners worden
bewaarheid : de evenir touE chi amiche ze forime ti viche
tarvine, hetgeen, in Franse woorden geschreven, betekent
to possederas dans tes mains les marques de notre langage .
D . C . HESSELING .
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LAWAAI .
Men is, geloof ik, vrij algemeen overtuigd dat dit woord een
liebreeuwse oorsprong heeft . Dozy, in zijn Oosterlingen, leidde
het of van een hebreeuwse term, die „utinam" beduidt ;
van bevoegde zijde wordt mij echter medegedeeld dat dit
liebreeuwse woord hallewaai en niet lawaai luidt en tot de
literaire taal behoort . Eerder zou men in lawaai kunnen
herkennen het hebr. lewaaye, „ j oodse begrafenis" : zoals
men weet gaat deze gepaard met veel „lawaai", en het
moet erkend dat voor deze verklaring veel to zeggen valt ;
de tegenstelling die wij aantreffen in de uitdrukking ,purim
en lawaai maken" zou er to treffender door worden.
Geheel zeker is die afleiding evenwel niet . Dr . A . Beets
maakte mij opmerkzaam op het art . Gelawaai in het Ned . Wk .
Het schijnt dat dit woord eerder voorkomt dan lawaai :
de woordenboeken vermelden deze laatste vorm eerst later ; hij
ontbreekt in Weiland en Bomhoff (1'57) . Zoals de Heer
Boekenoogen mij nog mededeelde, vermeldt Harrebomee
(I, 130b) het spreekwoord : ,Hij maakt meer lawaai dan
zeven dieven aan de galg " 1) Men mag dus veronderstellen
') Daarbij staat eon verwijzing naar De Antwerpsche Sancho Panca,
p . 38 (Antw . Almanak voor 1849) Misschien komt de vorm dus daar
reeds voor.
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dat vobr bet zelfst naamw . lawaai, een werkwoord lawaaien
bestond, waarvan bet 't verbale subst . is, en daarmede zou
de hebreeuwse etymologie vervallen . Ook de betekenis van
gelawaai schijnt tot die konklusie to leiden ; immers uit
de voorbeelden (van Fokke Simonsz. en van Potgieter)
blijkt niet de zin van „koude drukte" die bet woord nu
heeft .
Een tweede bezwaar tegen afleiding van lawaai uit bet
Hebreeuws is dat dit woord in onze betekenis in bet Jodenduits niet schijnt voor to komen en lewaaye, ,begrafenis"
juist alleen aan de Hoogduitse Joden eigen is .
Hot is misschien de moeite waard na to gaan of men
een andere aannemelike etymologie voor bet woord kan
vinden : welke daze ook mag zijn, de mogelikheid of, als
men wil, de waarschijnlikheid bestaat dat het joodse woord
invloed op de betekenis en misschien op de vorm heeft
gehad van de oorspronkelike term .
Franck en Vercoullie hebben bet woord op verschillende
wijze trachten to verklaren . De eerste, in navolging van
De Bo, beschouwt bet als een verbastering van fr . l'aubade ;
bet verschil in vorm verbiedt evenwel die afleiding aan
to nemen . Zij zijn zonder twijfel tot die veronderstelling
gekomen door een van de betekenissen die, in bet Vlaams,
volgens Plantijn en Kiliaen, lauweit heeft gehad (zie beneden),
met welk woord zij zeker lawaai in verband hebben gebracht .
Vercoullie neemt dat verband ook aan ; hij wil beide woorden
echter verklaren uit fr . levee, „morgenbezoek," een betekenis
die, voor zover ik weet, wel aan lever, maar nooit aan
levee is eigen geweest .
Toch geloof ik dat er inderdaad verband tussen lauweit
en lawaai bestaat.

Hot fr. louvoyer komt het eerst voor in de 16e eeuw,
als lovier en loveer (Godefroy, Littre) . Dit zijn alle
varianten van hetzelfde woord ; van bijna alle ww. op
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-oyer komen, in het Oudfrans, daarnaast vormen op
-ier en op -eer voor ; men zie b .v . Godefroy, s.v . flambeer,
giboier, guerroier, ondoier, charier, festier. Soms komen de
vormen op -ier het vroegst voor, b .v. festier (festoyer is
nieuwfrans), en het is mogelik dat dit ook het geval is
met louvoyer ; doch dat doet er niet toe voor ons onderzoek ; voor ons komt het er slechts op aan vast to stellen
dat loveer heeft bestaan . 1)
Van loveer komt bij ons zowel laveren als laveien . Plantijn
stelt ze gelijk ; Kiliaen scheidt ze, doch kent aan beide de
grondbetekenis ,vagari" toe ; in het Nederlands betekent trouwens ook laveren „met een onvaste gang lopen" . Er is dus geen
twijfel aan de identiteit der beide woorden . Laveren komt
van de Infin . loveer ; vergelijk voor de synkope van de
l liatusvokaal suppleren (fr . supplier), a fleren (fr. a ffluer) - die
echter ook uit het Latijn kunnen komen ; in dat geval is
suppleren (lat. supplere) geen bewijs - populoen (fr . populeon) .
Laveien komt van de stam van bet franse werkwoord, nl .
love; dat wij van fr . e ei hebben gemaakt, sprak vanzelf ;
ik verwijs naar hetgeen ik vroeger daarover schreef 2 ) ; en
ook de verandering van o voor de toon in a is een zeer
algemeen verschijnsel ; Kiliaen behandelt trouwens loeveren
en laveren in hetzelfde artikel . Dubbelvormen als laveren en
laveien zijn talrijk ; ik heb er vroeger enige bijeengezet . 3)
Het verbale substantief van laveien, nl . lavei, komt voor
in de uitdrukking ter laveie gaan, ,slenteren, stropen," en
in de zin van „vrijaf, verlof'' (Mnl . Wk .) . Waarschijnlik
zijn de verschillende betekenissen van laveien aldus in
elkander overgegaan : 1 . „laveren, heen en weer gaan" ;
2 . ,kuieren' - ; 3a, ,stropen" ; 3b . ,vakantie nemen"

') Zonderling is alleen dat wij juist die vorm, die in het Frans
niet is blijven bestaan, hebben ontleend ; is hij misschien dialekties ?
°} Tijdschrift, XV, 199 .
9) Tvjdschrift, XXI, 308 .
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Volgens Franquinet, in zijn Woordenlijst van het Maastrichts
taaleigen 1), komt aldaar voor laveien, e leven maken"
(vergelijk voor de overgang van betekenis, mnl . feest, „gedruis")
Dezelfde schrijver vermeldt ook laweit, „gedruis, geraas'' .
Dit woord komt, in bet Vlaams, voor als laweit, laweet,
lawet (De Bo), en vroeger als lauweit, lauweiten (Kiliaen,
Plantijn) 2). Dat bet hetzelfde is als lavei lijdt geen twijfel .
Wat betreft de w, De Bo vermeldt naast lavei een vorm
lawei ; en de t kan men aldus verklaren, in laveien is een
anorganiese d ingevoegd (vgl . belijden, contreide, enz .) ; van
laveiden is bet verbale substantief laveit en hiervan is
laveiten gemaakt. Daarmede komt overeen de ontwikkeling
van ofr. greer, waaraan bij Kiliaen beantwoorden greien,
greiden, greeden, greiten, greten .

Het kan zonderling lijken dat, in bet Vlaams, lavei niet
in de zin van „lawaai" voorkomt . Ik verklaar dit aldus
dat in Vlaanderen laweit de jongere, en tans alleen bestaande, vorm van bet woord is, terwijl lavei slechts in
enige vaststaande uitdrukkingen is bewaard gebleven . In
Maastricht vonden wij alleen bet werkwoord laveien in de
betekenis „gedruis maken", en ik herinner eraan dat de
oudste vorm gelawaai ons tot de veronderstelling had
gevoerd dat inderdaad bet werkwoord lawaaien ouder dan
lawaai moest zijn . Indien dus lawaai, wat de vorm betreft,
met laveien mag worden gelijkgesteld, dan is bet niet to
vermetel in dat woord de mogelike oorsprong van de nederlandse term to veronderstellen . Nu kan lawaai zeer goed
een dialektiese uitspraak zijn van lavei, lawei, afkomstig
uit een streek waar de klank e (uit i of ei•) als aai wordt
uitgesproken, dus, volgens Te Winkels kaart, nit Noord- of
Zuid-Holland . Aan West- of Oost-Vlaanderen, waar, volgens
De Bo (p 259), ,bet letterteeken ei den klank heeft then
de Oost-Vlamingen en de Hollanders aan ij geven" (vgl .

') D e J a g e r s Archief, 111, 367 . Ik dank ook deze mededeling aan
do vriendelikheid van Dr . G. J . B o e k e n o o g e n .
°) Over do verandering van do eerste lettergreep, vergelijke men
mnl . clauwier (clavier), pauwelioen (paviljoen) .
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Winkler, Dialecticon, II, 307 : ,ai voor ij en ei in het OostVlaamsch"), valt voor dit zeker hollandse woord niet to
denken .
Dat, in het Middelnederlands, naast lavee lavaie voorkomt
(Stallaert, II, 147), evenals bij Merula, Over de Wildernissen
(Zie Kiliaen, p . 341, n .), is voor ons van geen belang, omdat
lawaai een zeer jonge vorm is ; voor die oude voorbeelden
vergelijke men valaie naast valeie, tanait naast taneit,

Een vraag die niet in onmiddellik verband staat met
ons onderwerp, is deze of vla . lavuit hetzelfde woord is
als laweit (lauweit) . Kiliaen (en ook De Bo) scheiden ze
van elkander ; lavuit betekent volgens hen, ,scherts", en
lauweit, bij Kiliaen, ,morgengezang", en bij Do Bo, „lawaai" .
Plantijn stelt echter beide woorden gelijk en geeft als
betekenis ,aubade" op . Ik doe alleen opmerken dat
de vorm geen bezwaar oplevert voor de gelijkstelling der
beide woorden . Vergelijk fermentuit, dat zonder twijfel van
fermentuit (ofr . fermete, dial. fermeteit, „gruittol") 1) komt,
wambuis naast wambeis. De verwarring van ui en ei is
waarschijnlik hieraan toe to schrijven dat, in Oost-Vlaanderen,
ui zowel als ei de klank ai hadden (De Bo, p . 1040) .
Minder waarschijnlik komt het mij voor dat de ui van
lavuit zou wijzen op een ontlening aan de fr . vorm louvoier,
hoewel men voor de verandering van of in ui andere
voorbeelden zou kunnen aanhalen .
(Wordt vervolgd.)
J . J . SALVERDA DE GRAVE.
') Die betekenis schijnt evenwel beperkt tot Belgie . Zie do voorbeelden bij Godefroy, III, 762 .

NASAALVOKALEN IN HET NEDERLANDS.

Ik herinner mij niet in een Nederlandse klankleer gezien
to hebben dat die werkelik bestaan . En ik zal nu geen tijd
onnodig en onnuttig gaan besteden naar 't zoeken in verschillende boekjes of er ook misschien ergens in een
nootje een opmerkinkje over staat .
Dijkstra die met al zijn fouten en lacunes een zeer verdienstelike durchschnitts-voorstelling geeft van wat er vaar
de verschijning van zijn boekje door de Nederlandse fonetici
gezegd en beweerd en vastgesteld was, - Dijkstra weet er
niet beter op dan to zeggen dat er in 't geheel geen nasaal .
vokalen in bet Nederlands zijn . (p. 3 . § 7.)
Onder die omstandigheden kan 't dunkt mij geen kwaad
eens even aan to tonen dat die vokalen integendeel in de
gewone dagelikse omgangstaal niet alleen wel eens een
enkele maal to horen zijn, maar dat die zelfs onder zekere
omstandigheden geregeld voorkomen . Het kan geen kwaad
dit aan to toner, zeide ik ; beter, voorzichtiger, zou bet zijn
bier een woord als aan to stippen to gebruiken, want uit
den aard der zaak kan ik alleen opgeven waar, wanneer
mijn lezers ze horen kunnen als ze bun oren blieven open
to zetten, - aangezien ik geen fonograaf-roller met dit
stukje mee kan zenden, waardoor 't werkelik aangetoond
zou kunnen worden .
Een algemene opmerking zet ik voorop . Nasaliteit is bet
gevolg van bet naar beneden hangen van de huig, waardoor
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de luchtkolom van de neusholte mee trilt met die van een
gedeelte van de mondholte of met die van de gehele mondholte . In bet eerste geval hebben wij de zogenaamde neusmedeklinkers : m, n, ng enz. ; in bet tweede de zogenaamde
nasale vokalen, wel bekend uit bet frans, of nasale „open"
konsonanten, - eon minder voorkomend geval . Nu is bet
wel is waar een bekend feit ('t behoort tot bet a .b.c. der
fonetiek !) maar toch een feit dat in zijn onmiddelike en
noodzakelike gevolgen, veelal uit bet oog wordt verloren,
dat de natuurlike, de gewone posietie, de rust-positie van
de huig juist die is waar die slap naar beneden hangt,
d .w.z. juist die waardoor nasaliteit voortgebracht wordt.
M.a.w. dat elke niet-genasaliseerde klank dus een, al is bet
ook noch zo geringe, krachtsinspanning betekent, een
afwijking van de natuurlike toestand, een actie, terwijl de
nasaalklank dichter bij de natuurlike posietie staat . En als
we dan opmerken dat nasale vokalen in de oudere periodes
van de taal meer voorkomen dan in de nieuwe, en bovendien, wat ook van veel belang is, in dialekt meer, veel
meer, dan in de zogenaamde „beschaafde" taal, dan zien
wij dat dit volkomen in orde is, dat wij feitelik niet anders
konden verwachten . Het muziek-instument dat wij gewoonlik
bet menselik spreekorgaan noemen kan ook maar niet
dadelik in al zijn perfectie bespeeld zijn geworden, - in
de jongelingsjaren van de mensheid - en die worden door
de niet zozeer „beschaafde", door de niet zozeer ontwikkelde
dialekt-sprekers nu noch gerepresenteerd - konden wij
die bewegingen van de huig niet zo dadelik beheersen . Ja
zelfs in bet jaar onzer ontwikkeling 1904 staat de kontrole
over onze spraakorganen lang niet zo hoog als bet er op
bet papier uitziet . Altijd weer anticiperen wij posieties die
wij ons eigelik verbeelden pas later to doen innemen, noch
steeds blijven onze spraakorganen langer in 'n zekere stelling,
dan wij ons in overeenstemming met bet klankbeeld bewust
worden .
Als mijn lezers zich in deze consideratien hebben willen
indenken, dan zullen ze begrijpen dat die van meer algemeen
belang zijn dan alleen voor die kwestie van nasaliteit, en
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verder inzien wat die beschouwingen betekenen, wanneer
wij ze toepassen op de vraag naar de nasaliteit in het
Nederlands . En wel dit : dat men wel verre van zich to
verwonderen dat nasaal-vokalen voorkomen, men dit a priori
verwachten mag, dat wij ze zeker noch veel in dialekt
zullen tegenkomen en dat zij vooral, zo al niet uitsluitend,
voor zullen komen in de gewone dagelikse omgangstaal,
en dat hoe meer een spreker zich daarvan verwijdert, des
to minder zal de nasaliteit op de voorgrond treden, om
b .v. wanneer de spreker lezer' wordt onder de invloed
van het schriftbeeld en ook wegens het groter duidelikheid
vereisende karakter van de schrijftaal, geheel of zo goed
als geheel, to verdwijnen .
Ten eerste vinden wij dus sporen in verschillende Nederlandse dialekten. Ik spreek bier van spore n om dat dit de
juiste houding aanduidt die schrijver dozes in doze zaak
moot innemen . Sedert ik n .l . op die nasaliteit opmerkzaam
geworden ben, heb ik 't feitelik slechts in een dialekt regelmatig gehoord, n .l . in het Gentse . Als karakteristiek voorbeeld wijs ik op de uitspraak die 't woord hebben hier
heeft - de aspiratie en de b-articulatie zijn verdwenen, de
vokaal is sterk genasaliseerd - s d .w.z . de klank is ongeveer 1)
zo als die van 't fransch in, in insufftsant . 't Kan nooit
kwaad 't uitdrukkelik to herhalen : natuurlik is dit slechts
een geval, - juist omdat er geen eind aan de voorbeelden
zou zijn, vermeld ik er niet een hele reeks - de nasalisatie
is bier een gewoon verschijnsel ; natuurlik dat in 't
0
Gents (= g i= s evenals s e s = cents = centers) wat we
straks als algemene regel voor 't n d l . zullen leren kennen,
ook bier opgemerkt kan worden . Behalve voor de n kan men
`) Hot verschil is dit : BU die Gentse i staat do huig, altans
wanneer hot woord nadruk heeft, lets verder van de achterwand,
dan (is de hnig niet zo dicht bij do achterwand gekomen zou ik
't misschien consequenter uit moeten drukken als bij de Franse
nasaalvokalen . Toch niet zo ver van de wand of - minder dicht bij
die wand! - als bij de ng (- ng in ndl . fang) waar do huig do
neusholte met een deel van do mondholte geheel van bet andere
deel van de mondholte afsluit .
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die nasalisatie ook elders horen ; vgl . bijv . d e mijn stadgenoten welbekende straat-roep 1) : Fxta btrxsa kol = echte
Berg(en)se (steen)kool, waar de twee e's en de o duidelike
nasalen zijn .
Verder wil ik op 't Amsterdamse dialekt wijzen - ongelukkig heb ik dit in de laatste tijd to weinig gehoord om hier
anders to kunnen doen dan to v rag e n of bet verschijnsel
dat ik op 't oog heb (in 't oor heb) en dat ik mij nit mijn
jeugd herinner, niet ook met de nasaliteit in verband staat .
Ik heb n .l . noch steeds een uitspraak van woorden als kan
en man in mijn oor klinken die in een (niet dialektvrije !)
Amsterdamse familie heerste waar ik als jongen veel aan
huis kwam Ik zou die zo willen beschrijven dat de a daar
zeer duidelik genasaliseerd was (en waar de n als mijn
geheugen mij niet bedriegt, ook gepalataliseerd was) terwijl
daarentegen in afwijking van bet zo even genoemde sEs
(waar de n-articulatie verdwenen is) de n wel degelik noch
aangeslagen wordt. Ik zou dus 't woord als man, of met
dat palatalisatie-element als ma4 willen weergeven, de 4 - de
franse gepalatiseerde n in regne . Een andere mogelikheid
is kdin, d . w . z . een zeer zwak gediftongeerde nasale a
met n-artikulatie . Misschien zullen Amsterdamse fonetici die
eens willen onderzoeken, - als die klank in die tussentijd
niet verdwenen is !
Verder is het volkomen begrijpelik dat de in bet West
Nederlands voorkomende a als overblijfsel van de e n in
niet-geaksentueerde lettergrepen, altijd of zo goed als altijd
met een natuurlik zeer lichte graad van nasaliteit voorkomt . Zie mijn opstel over de m in pampier hiervoor
p. 212 v .v . waar ik op bet nasale karakter van die neutrale
vokaal heb gewezen . Zo hoort men : dat wez a; lat a; lop a ;
kok a, enz. enz . In de Oost-Nederlandse dialekten komt
') Aangezien dit een sttaatroep is, goof ik hier in de noot de
opmerking van Lundell, die nasaalvokalen btj straatventers in hot
Russies en op een verkoping to Uppsala opgemerkt had, dat die met
afhangende uvula spreken om zich de vermoeiende arbeid to sparen
de uvula steeds op en neer to bewegen . (Sprak och Stil, I p . 34) .
T . EN L . xv .
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in plants van die nasale vokaal een al naar den aard van
de voorafgaande k(n~onant, verschillende nasale konsonant
voor, - latn, loam, kokng 1 ) ; - zo zien we wat wij van
bet steeds weer op 't tapijt komende relletje to denken
hebben, volgens 't welk de bewoners van Noord- en ZuidHolland niet „korr( , kt" de e en de n, - daarentegen die
van de Oostelike provincien ,wel korrekt' die twee klanken
uitspreken zouden .
Om de bier boven aangegeven redenen verwacht ik
zeker dat een nndere studie van de dialekten nosh veel
andere gevallen aan bet licht zal brengen, nu eenmaal de
aandacht op bet veiscliijnsel gevestigd is .
Voor bet dialektvrije, ,besebaafde", interprovinsiale Nederlands beb ik een reeks van gevallen opgemerkt die ik
liefst - in uittreksel ! - geef in de toevallige volgorde
waarin ik ze in mijn aantekeningen vind .
Has =Hans, meeimalen, met zeer sterke nasalisatie gehoord als een emfatiese vokatief van de hondennaam ; de
nasalisatie was bier ongeveer zo sterk als die hierboven voor t
besproken, zeker niet minder dan de Franse nasaal vokaal ;
00
s zo vorts = en zo voorts ; da ga wa wEg = dan gaan we
0
weg ; betar da wEi ; da 1Eikt i wel gEk = dan lijkt hij wel
0
gek ; mer da vir - meer dan vier ; bi je gEk=benjegek ;
0
e mer nit - en meer niet (ook : sm mer nit) ; rond e ront ;
enz. enz . In al deze gevallen boor en voel ik de nasalisatie
als bepaald minder sterk dan in 't Frans . En deze gevallen
laten zich ad libitum vermeerderen, - waarin bet karaktetistieke van deze' gevallen bestaat zal de lezer al dadelik
opgemerkt hebben : altijd in bet substitueren van de n
aanslag tussen vokaal en voor een open konsonant . Een
zeker vrij onverwacbte moderne parellel van de uit sommige
oudere Germaanse dialekten welbekende wet volgens
welke de n verdwijut tussen vokaal en de spiranten f en
th, - vgl. b .v . Eng . sooth O.E . Both, met bet Deens sand ;
E. other O.E. other, met bet Got . anthar en ndl. ander,
E. soft, O .E. soft, met lid . sanft . enz . De twee gevallen
') Maar but in „die boeven werden vrijgesproken ."
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completteren elkaar wat zekere schakels betreft. De
geschiedenis van bet Engels sooth, soft toont dat 't ndl.
proses niet alleen staat en ook - welke weg de ndl .
vokalen zullen gaan of altans zouden gaan indien er nu
niet zulke sterke konservatieve iuvloeden aan 't work
waren, en de ndl . gevallen tonen duidelik dat er voor de
0,E . vormen een tussenstadium aangenomen mag worden
waar een korte nasaalvokaal de plaats inneemt van wat
wij als vaststaande historiese vorm alleen als een lange
vokaal kennen .
En de fysiologiese verklaring van de twee gevallen is
dezelfde . In beide gevallen n .l . is de mondpassage die voor
de vokaal open was en voor de volgende konsonant open
zijn moest, niet gesloten geworden voor de n articulatie,
en heeft daarentegen de huig even z'n voor die n-articulatie
karakteristieke slappe hang-stelling ingenomen, die tegen
de achterwand aanlag en weer liggen moot respektievelik
voor de aan do vokaal voorafgaande en daarop volgende
vokaal .
En nu zien wij ook een volstrekt niet onverwacht integendeel - maar toch een belangrijk parallelisme met
de ,assimilatie" van de n aan een volgende 1) explosief.
Iedereen weet en heeft erkend dat wij gewoonlik niet onbehouwen zeggen, maar ombehouwen, Diet inpolite maar impolite,
niet in-koop maar ingkoop ; meestal niet een Guanofabriek
maar ang Guano fabriek 2) enz . enz . En evenals bier de nasaal
van bet eerste element zich richt naar de begin-klank van
bet tweede, zo gebeurt bet ook in een geval als aan wie,
- de beginklank van wie is een open konsonant, - en
,dus' wordt de eindklank van dan ook een open' nasaal
d .w.z . een nasaalvokaal . 8)
'j Of - zie hiervoor over do Oostelike provinsien : voorafgaande .
') Ik denk hier aan do voor ons ,vreemde" uitspraak met een
explosief g, niet do spirant .
') In plaats van doze nasaa[vokaal kan om even begrijpelike reden
ook een „open konsonant" to voorschijn komen en dan krijgen wtj
een geval als hot door mij besproken „kowfoor ." Zie hiervoor p . 217
waar ik nu niet verder op in ga.
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Nog een paar opmerkingen over nasalisatie in 't Nederlands
voeg ik hierbij . Dat meneer dikwels mne wordt heeft Jespersen opgemerkt : zie hierover het eind van dit opstel .
In 't Kaaps-Hollands komt, voor zover ik kan nagaan ook
alleen voor open konsonanten, de genasaliseerde vokaal
voor : dis = dans, o"gakent = ongekend : baja = veel ; enz . In
de zeer onbetekenende afdeling Von den Lauten" in Dr .
phil. N . Marais-Hoogenhout's Praktisches Lehrbuch der
Kaphollandischen Sprache, komt in dit opzicht een lelike
verwarring voor ; de klank in dans (natuurlik : das wordt
door 't zelfde teken weergegeven als die in doorn, dat doring
schijut 1) to klinken . M.-H. geeft de n van dans = die van
doorn 1
Een eigenaardig geval van de anticipatie van een nasaalpositie levert de uit de vulgaire omgangstaal welbekende
pronominaalvorm me voor my (wa) . 't Zal wel to beschouwen
zijn als een uit het post-positieve pronoinen lata-me = laten we
gededuceerde me = wij . En WW-me representeert een nasaalvokaal + een konsonant (m) gecontamineerd uit de geanticipeerde lippenstelling van de w bij een gelijktijdige mondsluiting van de n .
Om nu deze beschouwingen niet al to lang to rekken,
zal ik over het voorkomen van nasaliteit in andere moderne
talen niet uitwijden en mij vergenoegen met zeer in het
kort aan to stippen wat ik daarover bij andere vind . In 't
Duits kent Vietors (p . 158) ze slechts in Dialekt, behalve
in aan 't Frans ontleende woorden ; evenzo in 't Engels .
Inderdaad komen vormen als da wolla wir . .. . thE we
onduits, resp . on-Engels voor . Over 't Zweeds zie men een
korte aanduiding van Lundell, (1.1.) die met 't Nederlands
kaja overeenstemmende ka )a voor kan jag opgeeft. Volgens
sommige fonetici vindt men in 't Deens geregeld nasaal
vokalen voor een nasaalkonsonant . Op zichzelf zou zulk een
anticipatie volkomen in overeenstemming zijn met wat wij
hierboven zagen, maar Jespersen bestrijdt dit (Fonetik
') MUj door mijn leerling D u t o i t bevestigd .
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p. 264 ; in de Duitse bewerking uitgelaten) en geeft als
geval van regelmatig voorkomen van een nasaalvokaal alleen
op : een large vokaal die tussen twee nasaalkonsonanten staat,
dus mine, mene, mane . Dit is op zichzelf al zeer waarschijnlik ;
ik m e e n die ook in het Ndl . gekonstateerd to hebben maar
wil mij noch niet met zekerheid daarover uitspreken en
vestig or dus nu slechts de aandacht op . 1) Aan de invloed
van de voorafgaande nasaal zal de hierboven genoemde
e in 't Nederlandse meneer : mnr 1) wel to danken zijn .
') In verband met de geciteerde passage van J e s p e r s e n is
hot vreemd op p. 613 to lezen dat er in 't Deens g6en nasaal
vokalen voorkomen ; die tegenspraak schijnt mij niet geheel geneutraliseerd door de verklaring p . 265, hoe interessant de opmerking
overigens ook is, dat die Deense nasalisering van secundaire betekenis
is, zodat niemand hot merkt of die voorkomt of niet .
°) Aan J e s p e r s e n's mer twijfel 1k.

H. LOGEMAN.
GENT,

Desember 1904 .

DE OUDE EN NIEUWE METHODE VAN
TAALSTUDIE .

I.
Onze wetenschap van Taal wijkt vrij wat of van het
vroegere taalbekijken .
Dat ouwe, nu al vrij ouderwetse doers, hoorde thuis in de
tijd, toen men niet veel meer dan 'dodetaal'-studie deed .
Zo deed men .
Men nam als de taal aan, die geschreven werd door
auteurs, de taal van die men als de beste keurde . Elk had
wel zo z'n eigen trant van schrijven ; nu dat was elk zijn
`stijl', zoals men 't noemde ; die was ongelijk, min of meer .
Maar uitdrukkingen en woorden, ook vormen, kwamen
toch overeen, die waren ten minste zo goed als gelijk ;
hoewel meer schijnbaar dan werkelik, als men nauwkeuriger
waarnam .
Er was overeenkomst. Want, leefden de schrijvers niet
vrij wel in dezelfde tijd?
Auteurs van later jaren, weken daar wel van af ; deden
ook in hun eigen trant. Hadden die nu ook dat lie en
weet niet wat', zoals Westerbaen van Cats zegt ; - waarom
de lezers moesten zeggen : ja, hij is toch ook een goed
auteur ; nu, dan werd die ook onder de bent opgenomen .
En ook ziju taal werd gedistilleerd . Dat, waarin hij van
de anderen afweek, wat hem eigentlik tot auteur maakte,
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werd gelaten voor wat het was ; het vrij wel overeenkomende echter vermengd met wat men had .
Zo kreeg men dan een extract van schrijverstalen, uit
onderscheiden tijden vaak ; een grote mixmax .
't Was : een massa beelden en zegswijzen, van meer of
minder hoog boven 't gewone mensesoort staande begaafden ; een serie dichterlike woorden, met betekenissen,
die auteurs er aan gehecht, er bij gevoeld hadden ; tal
van verbindingen, constructies en woordvormen, vooral
oudere en verouderde, vooral ongebruikelike in de levende
taal ; - die zij als `dichters' voor zich nodig achtten om
meer of minder presies to zeggen wat zij dachten .
Want dit laatste, 't meer of minder presies, deden ze vaak
naar kunstregels, die niet in hun eigen 'zelfs' waren
geboren
Ja, naar die kunstregels vervaardigden en fabriekten
velen vaak hun taal !
Dat mengsel nu van dichtertalen door elkaar, heetten
ze de algemene taal . 1 )
Die word aangepreekt .
Moeten toch de schrijvers niet nagedaan? Wie kennen
beter de algeinene taal? - kleinigheden of enkele grotigheden uitgezonderd ? Wie weten beter de we in 't grote
magazijn van taal dan zij ? Zij zijn 't immers, die de rijkdommen kennen en vermeerderen, die zich daar opstapelen?
Van wie kan men nu beter leren hoe men dat instrument want taal heet een instrument als 't op leren aankomt,
anders een natuurlik organisme! - dat instrument moot
hanteren, dan van dichters.
Zou men hun dan niet nadoen . Niet onwillekeurig nadoen ;
niet omdat zij natuurlike invloed hebben ! - vooral in
ideeen . Want wie zou hun die invloed ontstrijden?
Neen, maar met opzet moeten ze nagedaan .
Dat ging zover dat men zelfs prijsvragen uitschreef om
')

Vgl . ook S c h o p o r s, Taal en Letteren VIII, 529-536 . En X, 50, vv .
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't een of ander to behandelen in de stijl van d'een of
andere auteur 1).
Geen wonder!
Die auteursmengseltaal nu word natuurlik niet gesproken, wel geschreven . Men moest die lezen, en om dat to
kunnen, begon men met spellen van de letters .
En zegt Ds . Leupenius in 1653 :
„Door de spellinge worden de bevattsels (sylben) to saamen
vergaadert, en daar nit ontstaan de Woorden, dat sijn seekere
uitdrukksels des verstands, waar door men uitwendig to
verstaan geeft, dat men inwendig hadde begreepen . . ." t)
Men gaat dus nit van het geschreven woord en z'n
spelling. 't Is dan ook niet to verwonderen dat eu een
tweeklank heet ; en aeu (au) en ieu (fu) een drieklank ;
natuurlik, je schreef toch drie letters ; ja, dat men was
als u a e geschreven, in zwaer en zwaerd een drieklank
noemde ! s)
Zo debiteerde Pontus de Heuyter in 1581 .
Lateran zeggen dat nog net zo : ae (voor dubbele a) in
'kaetsen' heat ook een tweeklank, 4) en ui in verq u i sten
evenzol
En zelfs e e in deel, zeel, meer, vreet, wordt voor een
')

v . d . Palm . Gedenkschrift (1813, gestileerd a la Salustius .
') L e u p e n i u s, Aenmerkingen op de Nederduitsche Tale, blz . 27 .
') Nederduitse Orthographie . Dat is : Maniere houmen opreht
Nederduits spellen ende schriven sal, niet alleen nut ende nootelic
die opreht begeren to schriven, maer al die zuix de ioincheitzouken
to loran . BU eon vergaert door P o n t u s d e H e u i t e r van Delft,
Canonic van Gorinchem. T'antwerpen B(j Christoffel Plantijn, M . D .
LXXXI. bl . 73, 79, 80 .
4) Twespraeck van de nederduitsche Letterkunst ofte Uant spellen
ende eyghenschap des Nederduitschen taels uytghegheven by do
Kamer In Liefde Bloeyonde ; Amsterdam. 1584 ; b1z. 34. Grammatica ofte Lees-leerlings steunsel T'zamen ghestelt Door
Rich a n d D a f f o r n e . Amsterdam, Kloppenburgh, 1627 ; blz . 72,
vgl . 66, 82,3 . A m p z i n g Taelbericht van de Nederduitsche spelling, 1649, blz . 24
ae, 59 : ue, 44 : eu .
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tweeklank genomen . 1) En sedert hoe lang beet ie in gieten,
e.a. geen tweeklank meer?
Als van Heule 't in 1626 over de genitief heeft, zegt hij
,,Ook hebben zommige woorden in de plaetze van de s
eene x, als Volc, heeft Volcx, Lijk, Lijkx, dit schijnt to
zijn, om dat de uytspraek wat lichter zoude vallen ." 1)
De x is natuurlik alleen een token voor de klank k + s .
Maar die wijsbeid van Van Heule is 't gevolg als men van
't token, in plaats van de klank-zelf of begint .
't Geschreven woord was alles .

piepen,

Men begint met bet geschreven woord, dat men uit do
zin abstraheerde . Nu is 't heel wenselik dat men aan de
spelling van elk zo'n woord op zich-zelf, dadelik zien kan
wat betekenis bet heeft .
En daarom zegt Moonen 8) moot wegh, b.v. `in de weg
naar 't Veer', onderscheiden worden van weg, een zeker
soort wittebrood . - Schrijf dus 't eerste met gh ! - En
'laken' in de zin : `ik wil dat Taken geensints laaken' moot
to onderscheiden wezen ; schrijf dus 't ene met een, 't ander
met twe a's!
En Zeydelaer in 1769 voegt er nog enige voorbeelden
bij ; 't frappantste is wel deze : 'een k a a p e r ontnam
haar heur kaper .' 4)
„Deese voorbeelden toonen .", zegt hij, ,hoeveel 'er aan
gelegen zij, de woorden met eene a of met twee as to
schrijven, om bet misverstand dat daardoor kan veroorzaakt
worden to vermijden ." En zo wil hij, met anderen mee,
ook niet dat men schreef `een vrouw, voor eene vrouw.
Anders kon men niet zion dat een vrouw tot het vrouwelik
geslacht hoorde !
Zo wou men ook haar en heur vaak onderscheiden ; en
')

B o 1 o g n i n o, Niuwe noodeliicke Ortographie, Antwerpen, 1657, 22 .
') Nederduytsche Gramm, B1 . 27 .
') Nederduitsche Spraekkunst, 1719 . BIz . 11 . Vgl . ook Z e y d e l a e r,
Regelmaatige Nederd Spelkonst . 1769 b1z 241 de qu in 'gequaak .' anders
]as men gek-waak!
`) Vgl . ook b1z . 41 ; zeven : zeeven ; - 55 : dol, ddi (roeipen) ;
-85 : ijs, eisch ; - 117 : ik schudde, kleedde . - 246/7 : haer en haar.

42

DE OUDE EN NIEUWE METHODE VAN TAALSTUDIE .

deze van ,hayr des hoofds", 1) door 't laatste dan met ay
to spellen .
Zo onderscheidde men na en naer . En Zeydelaer wil
hiervan weer onderscheiden nddr, droevig, afgrijselik, en wel
door daar boven twee circonflexes to plaatsen . 2)
En zo onderscheidt men liggen en leggen, en vooral
lei en lag ! 3)
En zelfs stelt Leupenius in 1653 ons als pers . voornw.
met een kleine s ; en ons als bezittelijk voornw . met een
large s to schrijven .
Waarom ook niet.
En wil men nog niet net zo doen? Wat is 't verscbil
tussen ontfonken, met f, en ontvonken met v anders?l 4)
En zo nog veel meer?! Pleit men niet er voor om ook
beteren anders to schrijven als beteren? Nee, die woorden
niet, maar wel de presies zo, en onderling gelijk uitgesproken : bedelen en bedelen . En nog een paar.
Wat is 't verschil met die vroegere grammatici? Gaan ze
niet evengoed als de anderen van de lettertekens uit? Van
't Schrift ! Dit blijkt ook zeer sterk nog uit bet begrip, dat men
over Samenstellingen heeft. Wanneer beet een woord samengesteld? Als 't aaneengeschreven wordtl Duidelik uiteengezet kan men hoe 't eigentlik is, en
waarom, lezen in 't artikel van Van den Bosch Over
Samenstelling . s)
Uit de spelling van elk woord op zichzelf moest men alles
kunnen opmaken .
Zo komt bet dat men die ook zo gewichtig vond . Ja,
aankondigde dat „een ghoede eenpaartighe spelling, als een
grondvest is van een welgheboude spraack ." e)
') Nederd. spellinge, Haerlem 1612, 41.
A m p z i n g 76, die zelfs 't verschillend wil uitgesproken hebben .
°) Zeydelaar I, 225.Vgl .Van Heu1e(1626),108 ;Zeydelaer,77 .
$) Ampzing, b1z . 77 .
') Zeydelaar 299 .
') Taal en Letteren III, 11, 145.
i Tweespraak, bl . A` .
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Merkwaardig is voor dit spraak-bekijken hot book van
Zeydelaar van 1769 . Doze handelt over de ,regelmaatige
nederduitsche spelkonst 6f Verhandeling over de zes-entwintig Letteren van het alphabeth ." Letter voor letter
wordt besproken en „met veele spraakkundige aanmerkingen
verrijkt." Hij is 't met Kluyt 1) eens, dat „de nederduitsche
Spelkonst, 't voornaamste gedeelte deeser Taale
(is), waarop de gantsche Taalkunde berust ."
En hoe vaak hoort men dit nog op het Taal- en Letterkundig Congressen? 1)
Men hechtte zelfs wat mystieks aan de spelling . Hot
aantal letters, dat een woord had, en welke, betekende iets :
„Gelijck sommigen drijven, onder elck woort, lettergreep
en letter (school) eenige geheimenis van zin of klanck . 3)
Dit dreef men met bet latijn en grieks, maar ook met
het Hollands . Vondel dicht in zijn Bespiegelingen van Godt
en Godtsdienst
„De Duitsch 4) is dan gewoon den rijcksten schat der schatten,
Als andere volcken, in vier letteren to vatten,
En God t to noemen 't geen noch token noch geluit,
Voluit heeft afgebeelt." 1) .

Het geschreven uit de zin genomen woord, daar begint
men mee.
Maar dan neemt men aan dat de taal eigentlik bestaat
uit losse schrijfwoorden met zekere bepaalde
') Voorrede blz . III, van H o o g s t r a t e n s Naamlvjst . vg1 . b1z . 256/7 .
°) Zie de Handelingen van de Kongressen .
') V o n d e l, Virgilius, Opdracht aan C o n s t. H u y g e n s, ed .
S y t h o f f : 1646, b1z. 17 . - Vg] . ook B r a n d t, Leven van Vondel,
1682, blz . 52 .
4 ) Duitscher = Nederlander .
5) Vondel, ed . Sythoff : 1660,'2, b1z . 213 . -- Vgl . HuydecoperL e l y v e 1 d, Aanm . op Vondel's Hersch .
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b e t e k e n i s s e n, die men dadelik aan de schrijfwijs van
't woord moet kunnen herkennen .
Net dus zo iets als in de rekenkunde de getallen : een
twee is een twee, en een helft is net presies een geheel
midden door gedeeld ! En uit die losse woorden construeert
men de zin .
Die woorden staan in een zin in onderlinge betrekking .
Wou men de losse uit de zin geabstrakeerde woorden
nu onderscheiden spellen, om de betekenis zo maar to
kunnen merken, dan is 't evengoed wenselik dat men dadelik
aan de woordvorm kan zien hoe een zeker woord in verband met de overige in een zin zou staan . Zoveel mogelik
moet dus dat verband, die onderlinge betrekking van de
woorden, door a p a r t e woordv o r m e n uitgedrukt worden 1).
Maar dan ook moeten deze woordvormen v a s t, onveranderlik blijven .
Maar let wel ! Men kijkt nu 't eerst naar de woorden en
bun vormen ; dan naar de zin, die men daar nit heeft geconstrueerd .
Men vindt derhalve de s c h r ij f w o o r d v o r m als grondstenen bet voornaamste van de Taal . Ja, men moot dit
konsekwent weg vinden .
Maar dat moot daar vooral ook voor gezorgd, natuurlik .
En als men daarmee vooral moet aangeven in wat verband
de woorden in een zin staan ; en als daarmee ook weer nauwsamenhangt bet verband tussen de zinnen „'t geen weer
leidt tot bet logies verband tussen de delen van een
gehele gedachtereeks," zoals dit ergens zo mooi ontboezemd wordt, dan is je heilige plicht die voorraad
woordvormen zoveel mogelik to bewaren en to vermeerderen .
En als dat bet krachtige, bet kleurige, bet mooie in de
taal vooral uitmaakt, 1) dan hoe meer dat men ook van die
dingen maakt, er fabriekt, - hoe beter .
Men heeft 't dan in eigen hand om de taal to ver') De vormen onderscheiden, zie H o oft s Waernem . XXXVI : „ onderscheyden oft' cane Masc. of Fem, is" . . . Nog mooier is XXX, en XIX .
') Vgl . ook A m p z i n g, blz . 9 .
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mooien, to verrijken! Met opzet to verrijken ! Men maakt
zelfs zo Taal ! Wat wil men meer nog wezen als een taalgod ?
Ongelukkig nu, houden aan die vaste vormen zelfs de
beste schrijvers zich niet . Ze blijven zich niet gelijk . Daar
is Vondel, Bilderdijk, Da Costa en Beets, die door mekaar
b .v . hun en hen gebruiken .
Ja, maar dat mag ook niet . Wie kan toelaten dat d'een
schrijft van `de man wordt geslagen' ; en d' ander : `den
man wordt geslagen' . Dat gaat niet aan . Dat geeft verwarring . Immers, een van beide is toch maar goed ? kan
toch maar goed wezen. Want - waar blijft men anders,
dat de losse, geabstraheerde vorm op bet verband wijst?
En daarom, ik ,,meyne" - zeit Ampzing in zijn Taelbericht van 1649 1) - dat wy onse monden, en oren liever
aen regelen behoren to gewennen, en dat wy daerom in
sulke manieren van spreken (die afwijken nml . !) matig
moeten wesen, om den vasten regel niet to verbreken ." Pontus de Heuyter waarschuwt er zelfs tegen : „Waht
woorden to s p r eke n, die men geensins zoude konen
schriven. s)" Dat wil zeggen : dwing uw spraak naar uw
schrijftaal .
Maar in elk geval, een vaste regel hoort er to wezen . En
die maakt men, zoals de fatsoenlike rede eist . s)
En naar die vaste regel kan men dan ook, als de auteurs
onderling verschillen, ze korrigeren, en ze netjes aanwijzen
hoe 't had gemoeten . 4) En - zo hebben we de Grammaire raisonnee gekregen
met al zijn onwetenschappelike ballast . De spraakleer, die
niet constateert hoe 't is, in werkelikheid! De grammatica,
')

b1z . 19/20 .
°) blz. 87 .
') Vgl . Hoogstraten, (K1uyt .Hoogstraten) Naamlvjst LXIV .
') Hadden de klassieke-taal-kundigen hun dichters en schrijvers
ook niet bedild ? Hadden ze die ook niet gekorrigeerd ? En doen ze
't nog niet ?
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die geen Taal beschrijft, maar voorschrijft, die Taal fabriekt
en Taalregels uitvindt.
Ik haal bier staaltjes van aan uit onze hollandse spraakkunsten, en deel 't een-en-ander mee van wat taalkundigen
al zo geopperd hebben in de laatste drie eeuwen, d .i . na
de zogenoemde Klassieke Renaissance hier to lande! In onze taalstudie in Nederland vindt men 't vaak nog!
Denk maar aan 't onderscheiden van de en den, hun en
hen, hun en haar als bezitt . voornw ., nog en noch ; kippeborst en kippenborst . En tal van andere . - Ja onze
Spraakleer is nog grotendeels Grammaire Raisonnee . 1)
Wel is waar, sommige grammatici, van de laatste jaren
vooral, - hebben daar nu mee dooreengemengd de resultaten van de nieuwe taalwetenschap, die andere Sprachprinzipien heeft.
Dat wordt dan een vrij wonderlik mengsel vaak .
Maar, we gaan st aaltj es van de Grammaire Raisonnee
geven .
B. H .
1)

Zie in 't biezonder Taal en Letteren X, blz. 25-30 ; en 407-417 .

OPMERKINGEN OVER NEDERLANDSE
VERSBOUW .
I.

INLEIDING .
Wie uit school- of handboekjes de Nederlandse metriek
bestudeert, en de theorie aan de praktijk gaat toetsen, zou
tot deze gevolgtrekking moeten komen : , Voor de 17de eeuw
was bet een zoeken en tasten, zonder dat iemand eigenlik
begreep wat een vers was . Vondel en Hooft hebben bet
door ijverige oefening een heel eind gebracht, maar blijven
steeds „fouten" maken . Cats staat veel hoger met zijn
,,vloeiende" verzen . De achttiende eeuw is bet hoogtepunt van
zuivere techniek, do bloeitijd van bet vers . Die goede
traditie werkte in de l9de eeuw na, maar na 1880 zijn
veel dichters geheel de kluts weer kwijt geraakt ; zij schrijven
sonnetten vol verkeerde accenten ."
Zonder veel schranderheid kan men hieruit opmaken,
dat de schrijvers van die boekjes geen begrip er van hebben
wat eigenlik een vers is. Alleen wekt bet verbazing dat
de een dat telkens gedachteloos van de ander overneemt,
terwijl hoogstens bet toverwoord ,dichterlike vrijheden"
dienst doet om alle opkomende twijfel to bannen . Immers,
als de regelmatige afwisseling van betoonde en onbetoonde
lettergrepen een woordenreeks tot een goed vers maakt,
dan is bet dichten een kinderachtig kunstje, dat ieder in
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een Sint-Nikolaas- of bruiloft-stemming met sukses beoefenen
kan . Dan zou een schooljongen in staat zijn om de ,onregelmatigheden"van een dichter to ,,verbeteren," zijn verzen ,vloeiender," en dus technies-beter to maken . Als Vondel schrijft
„En 't werkt als jonge wijn, die tot de spon uitbarst"
dan heeft „uit" een veel to zwaar accent. Waarom maakte
hij bet niet „vloeiender" door to schrijven : ,uit de sponne"
barst ? Dat ligt toch nogal voor de hand ! Staring schrijft
„En goud is 't breed portaal ! Goud zijn de binnenzalen."
Dat is een hortend vers . Een kind kan bet verbeteren ;
men leze eenvoudig : „van goud de binnenzalen ."
Nu zal men mij tegenvoeren : ,Zo dom redeneert niemand .
Ieder ziet wel in, dat de bovenstaande verzen door die
verandering verslapt en bedorven worden . De regels geven
maar een dood schema, geen criterium voor een goed vers,
want het spreekt vanzelf dat Vondel meer techniek had dan
Cats ; Verwey en Van Eeden j uister vers-begrip dan Ten Kate ."
Toch meen ik dat de gebrekkige theorie, onder klassieke
invloeden ontstaan, veel verwarring in de hoofden gesticht
heeft, en nog sticht . Wanneer Van Lennep in een brief
aan Ten Brink 1) de achttiende-eeuwse dichters prijzende,
zegt : „en ik zet het onzen hedendaagschen poeten - ten
Kate uitgezonderd - om zulke verzen to schrijven," dan
verwondert het ons niet dat hij Ten Kate boven Potgieter
stelt. Maar van een man als Vosmaer, die in veel opzichten
tot de „modernen" behoort, zou men iets anders verwachten .
In zijn Vlugmaren III, 80 (1875) maakt hij aanmerkingen
op Hoogvliet's vers : „Die van de kaken op de blanke
borst afvloeit," en wil dat „vloeiender" maken door to lezen
„op de blanke schouders vloeit." Q) Op dezelfde lijn ligt zijn
kritiek op Perk's verzen, die door Kloos zo onbarmhartig
aan de kaak gesteld is. 3) Volgens Vosmaer waren de verzen
')

Geschiedenis der Noord .Nederlandsche Letteren in de XIXe eeuw,1,157
') Vergelij k daarmee Vlugmaren III, 91-93, waar V o s m a e r
waarderend D e G e y t e
verhandeling bespreekt, en waarschuwt
tegen de dwalingen die bet gevolg kunnen zijn van gedachteloos
navolgen der Ouden
') Veertien jaar Literatuur-geschiedenis . II, 191, 193, noot.
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OPMERKINGEN OVER NEDERLANDSE VERSBOUW .

49

„De Godheid troont diep in mijn trotsch gemoed," of
„Klinkt helder op, gebeeldhouwde Sonnetten !" techniesgebrekkig. Vosmaer is, ook als dichter, niet de eerste de
beste . Als we dus bij hem dat misverstand aantreffen, dan
is het zeker vrij algemeen geweest . En het is nog Lang
niet verdwenen.
In de Kleine Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde
van Kuipers leest men o . a . over de 18de eeuw : „de
versificatie is over het algemeen good, maat en rijm zijn
veelal onberispelijk" (blz . 151) ; over Lucretia Wilhelmina
van Merken : „de vorm barer verzen is onverbeterlijk"
(blz . 154) ; over Feitama : ,Het platste proza kreeg onder
zijne handen den vorm van onberispelijke verzen" (blz . 160).
Van dit standpunt is de vorm van Vondel's verzen, zoals
we zien zullen, inderdaad „niet onberispelik", en voor,,verbetering" vatbaar . Hoe moot de leerling daarmee rijmen
dat Vondel toch een veel groter dichter is ?
Toen ik hierin voor mij zel£ tot helderheid trachtte to
komen, moest ik eerst de oorsprong van de doktrinaire
theorie nagaan . Bij onze schoolboekjes lag het voor de
hand aan Duitse modellen to denken, maar bet was toch
niet onmogelik dat ze teruggingen op de twee uitvoerige
werken over dit onderwerp, de Proeve eener Hollandsche
Prosodie van Kinker (1810) en de Yerhandeling over den
Nederlandsche Versbouw van Prudens van Duyse (1854) .
Hot boek van Kinker was mij een ware verrassing . Zelden
ademt een wetenschappelik work dat een eeuw oud is, een
zo frisse geest . Al kunnen wij zijn theorie niet meer aanvaarden, er zit zoveel juiste taal-waarneming in, dat hij
ook nu nog tot gids kan strekken . De uitvoeriger Verhandeling van Prudens van Duyse is in zekere zin een teruggang. Met loffelike ijver heeft hij veel materiaal verzameld,
maar zonder Kinker's talent, en zonder Kinker's juist taalbegrip. Toch is ook uit dit boek veel to leren, wat betreft
de historiese biezonderheden . Maar principieel behoeft het
dringend herziening : een standaardwerk is het niet . Nu
zijn er betere hulpmiddelen bij het bestuderen van dit
onderwerp . In de eerste plaats wil ik wijzen op de helder
T . EN L. xv .
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geschreven Primer of English Verse, chiefly in its aesthetic
and organic character, door Hiram Corson (Boston 1901) .
Onmiddellik gaat deze schrijver er van uit dat de versleer
Diet alleen to maken heeft met bet metriese schema, maar
dat tot de dichterlike expressie samenwerken : ritme, metrum,
stanza, rijm, assonnance, alliteratie, melodie en harmonie .
Hij gebruikt een aardige vergelijking : evenals de schilder
een landschap, dat bij koele beschouwig allerlei afzonderlike
indrukken geeft, soms als een harmonies geheel ziet, zo
wordt taal tot poezie door een „unifying process ." Bij Corson
vinden we een heilzame afkeer van doktrinarisme . „Hier zijn
proeven uit ooze beste dichters," zegt hij, „uit Shakespeare,
Tennyson, Wordsworth, Milton en Chancer . Luister nu
goed naar bun ritmen, dan zullen we eens nagaan welke
regels daarin to vinden zijn . 't Is best mogelik dat een
vers uitstekend geskandeerd kan worden, terwijl bet toch
slecht is . Dot zijn dode produkten van „literary skill" ; er
ruiste geen muziek in de ziel van de dichter ; bet ,,combining principle," de melodie, ontbreekt ." Vooral methodies
is dit dus een voortreffelik boekje, bet zal ons ook bij de
volgende opmerkingen telkens van dienst zijn .
Leerzaam is ook de zeer beknopte Metrik in de Deutsche
Poetik van K . Borinski (Sammlung Goschen) . Juist in deze
korte samenvatting openbaart zich de meesterhand, die het
onderwerp beheerst ; de voile nadruk valt hier op de
samenhang tussen verskunst en muziek . Van de uitvoerige
werken die Borinski vermeldt, heb ik alleen de Deutsche
Verslehre van 0 . Schmeckebier geraadpleegd . Hoewel dit
boek begint met een juiste uiteenzetting van bet verschil
tussen bet Griekse en Germaanse vers, en zelfs van bet
begrip ,versvoet" Diet weten wil, geeft de schrijver to veel
toe aan de neiging om tot een afgerond systeem to komen .
Dientengevolge stelt hij soms regels op, waartegen volgens
hem gezondigd wordt door Heine, Platen, Schiller of Gothe .
Zulke ,regels" hebben a priori iets verdachts.
Maar naast de verwante Germaanse talen, die uiteraard
voor een vergelijking bet eerst in aanmerking komen, mag
de Franse metriek Diet verwaarloosd worden . Men vergete
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niet dat ooze letterkunde van de Middeleeuwen af, sterk onder
Franse invloed stond . De Dietse schrijvers verstonden
merendeels Frans. Daar zochten ze de modellen ter bewerking of vertaling . Bij de opbloei der renaissance waren
Ronsard en de Pleiade de leermeesters voor de verskunst .
Vondel was juist tijdens zijn eerste techniese oefeningen
een groot bewonderaar van Du Bartas ; Hooft had al v66r
zijn Italiaanse reis de blik naar bet Zuiden gericht . In de
achttiende is de superioriteit en de heerschappij van bet
Franse vers onaangevochten. Een duidelik overzicht van
de Franse versbouw geeft bet book van Charles Aubertin
La versification francaise et ses nouveaux theoriciens . Les
regles classiques et les libertes modernes . (Paris 1898) .
Mijn bedoeling is niet, met gebruikmaking van deze
hulpmiddelen, een ,proeve van Nederlandse metriek" to
leveren - daarvoor heb ik mijn onderwerp niet genoeg
in de biezonderheden bestudeerd - maar door een samenhangende reeks kritiese opmerkingen de weg to banen
voor een grondiger onderzoek .
*
Het klassicisme heeft aan de juiste beschouwing van de
Germaanse prosodie eeuwenlang in de weg gestaan . Evenals onze spraakkunst op Latijnse leest geschoeid werd 1),
moest de theorie van bet vers pasklaar gemaakt worden
voor de schema's en definities die bij Grieken en
Romeinen golden . Wat daar niet in wilde passen : het
Middeleeuwse vers, bet volkslied, de rederijkerspoezie, werd
als minderwaardig verworpen . Aan Kinker komt de eer
toe, daar voor 't eerst mee gebroken to hebben . Dat is des
to merkwaardiger, omdat we hem op de eerste bladzijde
al als een volbloed klassicus lezen kennen . , Zonder onbillik
1) Overvloedige bewijzen daarvoor leveren do grammatikale artikelen
in do vroegere jaargangen van Taal en Letteren . Misschien komt dit
wel hot sterkst nit in do naamvalsleer (Zie hot artikel Naamvallen
van Buitenrust Hettema in T. en L. V) .
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to zijn," zegt hij, ,kau men niet nalaten aan bet Grieks
en Latijn de voorkeur to geven boven bet Hollands . Dat
zit voornamelik in de meerdere welluidendheid. De tegenwoordige talen lijden soms aan „Iaffe verwijfdheid en
eentoonigheid," en zouden eerst in ,musicalische talen"
hervormd moeten worden ." Wat meer is, zijn boek heeft
tot doel, to onderzoeken inhoever het ritme en metrum
der ouden in onze poezie ingevoerd zouden kunnen worden .
De langademige tietel luidt namelik : Proeve eener Hollandsche
Prosodia, oordeelkundig getoetst aan de uitspraak onzer taal,
door het beschaafd gedeelte onzer natie, en toegepast op het
rythmus en metrum der ouden, in zoo verre beiden in onze
hollandsche dichtkunde zouden kunnen worden ingevoerd (Amster-

dam 1810) . Maar wanneer we even doorlezen, blijkt niet
alleen dat zijn scherpzinnigheid de problemen uitstekend
weet to stellen, maar ook dat hij met zijn taalbeschouwing
al zijn tijdgenoten vooruit is . Daarom laat ik bier een
beknopt overzicht van dit merkwaardige boek volgen .
Kinker begint met er op to wijzen dat men uit elkaar
moot houden : metrum en rythmus . De prosodie van het
Grieks en Latijn is ons niet volledig bekend omdat we bet
ritme niet kennen . Kinker maakt al de juiste opmerking
dat de Grieken met hun accent „de hoogte of laagte des
toons in de uitspraak uitdrukken ." Ook in bet Nederlands
moet men metrum en ritme scheiden : bet eerste bepaalt
de „hoegrootheid der lettergrepen," bet tweede „de klank
en uitspraak der woorden en volzinnen ." Dit ritme is in
de natuur der talen gegrond ; in de dode talen is bet voor
ons verloren gegaan . De prosodie moet dus niet alleen
regels geven voor „langheid of kortheid der lettergrepen,"
maar beschouwt al wat „tot bet toonkundige van eene
spraak behoort." Dan vergelijkt hij bet spreken met bet
zingen, en vooral met het recitatief . Zonder de prosodie is
eigenlik geen spraakkunst volledig . 1) Evenmin als de
') Elke bladzijde bewijst dat Kin k e r van do waarheid uitging
dat alle teal in ritmen bestaat ; do achttiende-eeuwse taalgeleerde
was daarmee menig negentiende-eeuwer v66r . Vandaar dat hij wist
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„Taal-leeraar" dwingt de „Spraak-leeraar der Natie voorschriften op." De norm voor de beschaafde uitspraak
moet zijn bet spreken van de beschaafde Nederlanders . 1)
Na doze inleiding komt hij tot de verdeling van zijn
stof . De Toonkunde moot de leiddraad zijn . Daarin ligt
opgesloten : de Melodie en de Maat- of Tijdkunde ; bet
eerste element wordt behandeld in De Toonkunde der Spraak
(blz. 39-139) ; bet tweede in De Maatkunde der spraak.
De taal heeft zich een eigen melodie geschapen, die zich
,,ongevoelig, maar tevens eigenaardig met den gang der
gedachten en uitdrukkingen in de gesproken taal verbindt."
Regels behoeft men daarvoor niet to leren : een spreker
vergist zich niet ; bij het lezen bestaat juist de kunst in
bet overbrengen en toepassen dezer Spraakmelodie ." Dan
volgen aardige waarnemingen en opmerkingen over de
zinsneden, de kracht van de leestekens, ,over de hoedanigheid der zegging," en over bet muzikaal accent in levendig
of hartstochtelik spreken . Bij ieder wens is de toonleiding
verschillend. Daaraan is iemand even good herkenbaar als aan
bet gehalte van zijn stem . Kinker's uitvoerige beschouwing
over „De Toonkunde der letters," over het karakter en de
uitwerking van klinkers en medeklinkers kan ik bier later)
rusten ; het komt mij voor dat hier weinig koren onder
bet kaf der fantazie schuilt .
Over de Maatkunde der Spraak handelt dus bet tweede
gedeelte. Er moot in de melodie een zekere evenredigheid
zijn . Een gelijkmatige afdeling van de tijd is voor 't gehoor
hetzelfde als een gelijkmatige afdeling van de ruimte voor
't oog . Ook de maat heeft evenwel meer overeenkomst met
waar hot om ging, terwi<jl vole lateren niet tot een holder uitzicht
konden komen .
1) Merkwaardig is hot, dat K i n k e r hier de vraag : „Bestaat er
een Algemeen Beschaafd?' in 1810 al bevestigend beantwoordt . Naast
do dialekten, zegt hij, spreken do beschaafden een taal die betrekkelik weinig verschilt . Hot minder beschaafde zit niet in de klank
zelf, maar „hot fatsoenlljk gedeelte der Natie heeft uitspraak gedaan ."
Do norm is das, volgens Kinker, hot Hollands dat een toneelspeler
of publiek spreker gebruikt.
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bet recitatief dan met de zang : 't is meer de evenredigheid in bet vrije schoon van een bloom dan in een bouwkundig geheel . Alleen uit dit gezichtspunt is de aard van
de versmaat to heoordelen . Ook in bet proza is er maat,
maar minder streng : er moet een gemakkelike, ongezochte
overgang zijn van de eene klemtoon op de andere . Dit
geldt ook voor verzen . „De zangrijkste versmaat, vers voor
vers genomen, is laf en smakeloos, als de zinsneden lam
zijn, en de opvolging der klemtoonen zonder eenige vercheidenheid is ." „Die maat, welke de verzen aan de welluidendheid van het proza ontleenen, kunnen wij meer
gevoegelijk bet Rythmus, die welke zij van de voetmaat
ontvangen, bet Metrum noemen ."
Daarin vindt de schrijver aanleiding om to onderscheiden
de metrische en de rythmische Maatkunde .
to De metrische Maatkunde . Uit deze afdeling blijkt duidelik Kinker's tendenz ; maar tegelijk, dat de prosodie
minder eenvoudig en veelzijdiger is dan men gewoonlik
meent . Vandaar ook bier nuttige en leerzame opmerkingen .
Alle lettergrepen zijn niet even lang . Onder invloed van
tempo en ritme is deze lengte of kortheid evenwel betrek
kelik. „Een geoefend gehoor, nogtans, stelt zich dozen tijd
als volstrekt voor ." Een scheiding in lange en korte lettergrepen is willekeurig : er bestaat grote verscheidenheid in
trapsgewijze opklimming . De Griekse regel is dus voor ons
onbruikbaar, want elke taal heeft zijn eigenaardigbeden.
De zaak moet voor onze taal zelfstandig onderzocht worden .
Maar dit is ook nodig, want als we alleen op bet accent
afgaan, dan „loopen wij gevaar, verzen to maken, wier
drukkende zwaarte of vervliegende ligtheid bet zangkundig
gehoor moeten kwetsen ." Vergelijk eens de volgen verzen
„Uit 's afgronds kdl k vliegt ze

6p

als 't woeste en 't grnwzaamst spook."
en

Z}j

fs bemfnnelijk en overal to huis ."

Is dat dezelfde versmaat ? Bij Feitama en Feith vindt
men dergelijke onbehoorlik lange verzen . Als de dichters
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dit niet door hun tact wisten to vergoeden, en zich een
eigen Prosodia schiepen, zou bet er met de welluidendheid
allerdeerlikst uitzien .
Hot gewone accent-vers eist weinig vaardigheid ; daarmee
maken de Hollandse verzenmakers bet zich wel wat to
gemakkelik . „Zoo dra echter de Dichters meer vuur en
leven in hun Metrum, meer kracht en verscheidenheid in
hun Rythmus, meer toonvallen en cadansen in de afdeelingen
hunner verzen invoeren, en zich minder aan de strenge
maatslagen (ictus) der klemtoonen willen verbinden, in
navolging der toonkunstenaars, die dikwijls, met hetschoonste
gevolg, hunne toonkundige Rythmen tegen den val der
maat doen indruischen, dan wordt bet meten der lettergrepen belangrijker dan bet tellen der klemtoonen, dan
neigt zich de smaak allengs en bijna werktuigelijk, naar
Metrum en Rythmus der Ouden ."
Men ziet dus wat Kinker's bedoeling was : bet accentvers
geeft geen maatstaf, al weten goede dichters er intultief
veel van to maken . Beter is het, de grondslagen to leggen
voor een nieuw systeem . Daarom gaat hij alle lettergrepen
verdelen in niet minder dan 27 hoofdklassen naar hun
lengte : de 8ste, 9de en 10de vormen dan de „middelsoortige lettergrepen," die tusschen de lange en korte in
staan . Maar daarbij gaat hij na, welke afwijkingen en uitzonderingen door de klemtonen bewerkt worden . Immers
bet accent kan een korte lettergreep lang maken, vooral
in veellettergrepige woorden . Hij doet dus een poging om
dit onder een aantal regels to brengen, en daarmee zijn
systeem to voltooien . Daarna gaat hij over tot de
Rythmische Maatkunde .
Hot metrum zou door voortdurende herhaling voor bet
oor vervelend worden ; bet ritme brengt er afwisseling in .
Mooie ritmen kan ook bet proza, dat welluidend wil zijn,
niet ontberen ; men lette op de kunst van de redenaar .
Een goed dichtstuk moot dus ook ritmies goed klinken .
„Vondel, Hoogvliet en Feitama hebben de kracht dezer
vereeniging van Rythmus en Metrum duidelijk gevoeld, en
er dikwijls een gelukkig gebruik van gemaakt ." Als voorbeeld
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ontleedt Kinker de volgende verzen uit Vondel's Noach
„ Voelt go noch don steenrotsgront niet daveren ?"

„De gantsche staatsie is aan 't klauteren en klaveren"
„Ten hoogen bergs op, om den jongsten watersnood t'ontvlien ."
Daarbij komt hij tot de konklusie, dat de eigenaardige
schildering verloren gaat, als men naar bet metrum leest,
maar dat bet biezondere van deze verzen juist zit in de
passende ritmen. Hij waarschuwt er voor dat men in zulke
ritmiese schoonheden niet louter toevalligheden moet zien
daarin openbaart zich juist bet talent, al geeft de dichter
er zich zelf geen rekenschap van . Het ritme van een vers is
niet onder vaste regels to brengen . Wel kan men enige
algemene gezichtspunten vaststellen : lo vereist bet onderwerp zoetvloeiendheid, dan moet bet ritme niet al to zeer
van bet metrum versehillen . 2o In deftige stijl daarentegen is bet dikwijls noodzakelik van bet metrum of to
wijken . 3o In de taal der uitbarstende driften kan, behoudens echter de leiding en het scansum des gekozen Metrums,
bet Rythmus van hetzelve niet to veel verscheiden zijn ."
Nadrukkelik wijst Kinker er op, dat zulke afwijkingen
niet beschouwd moeten worden als een zeker noodzakelik
kwaad : „Zal de afwijking des Rythmus van bet Metrum
bet gehoor gevoelig aandoen, dan is bet noodzakelijk, dat
beide opgemerkt worden ." Immers, niemand zal ontkennen
dat bet in sommige gevallen een schoonheid is ,dat bet
Rytmus van de woorden en zins-afdeelingen tegen bet
Metrum indruische." 1) De ritmiese maatkunde is dus een
zeer voornaam gedeelte in de prosodie . Dit geeft Kinker
aanleiding tot een beschouwing over accentuatie, die ook
voor zijn tijd merkwaardig is . Hij heeft een geoefend oor
voor de nuances van bet zinsaccent, b .v . in een zinnetje
') Hieraan knoopt K ink o r een aardige vergelij king vast met hot
ritme bij do Ouden . Do zware gang van het bekende vers : „I11i
inter sese magna vi bracchia tollunt" wordt niet veroorzaakt door de
vele spondaeen, maar doordat het ritme tegen hot metrum ingaat .
Immers, het gelijkgebouwde vers : sparsis hastis magnis campus
splendet of horret" maakt joist do indruk, licht to zijn .
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als : „ik kan het niet doen ." Na enige bladzijden, aan het
rijm gewijd, gaat hij dan over tot de „Toepassing der Hollandsche Prosodia op het rythmus en metrum der ouden ."
Daarover zullen we later nog iets to zeggen hebben . Voorlopig was het ons to doen om een beknopt overzicht van
het principiele gedeelte . Want al is Kinker's hoofddoel
een geheel nieuwe grondslag to vinden voor onze prosodie,
als mislukt to beschouwen, zijn boek verdient allerminst de
geringschatting van latere schrijvers, als Prudens van Duyse,
die wat inzicht betreft, ver bij zijn voorganger achterstaat .
(Wordt vervolgd.)

C. G. N.

DE VooYS .

CONTEURS ITALIENS .

Ze doen aan de zielsverhuizing gelooven, die oude verhalen, die we telkens weer in nieuwe vormen van het
plechtige drama tot den moppigen straatdeun in de litteratuur
zien opduiken, dezelfde ziel door de eeuwen heen telkens
weer in een anderen habitus.
Van de Conteurs italiens door Van Bever en SansotOrland, 1) waarvan ik den eersten bundel hier met een
paar woorden aankondigde, is in een seconde serie verschenen, die al evenzeer de belangstelling verdient van
den „breeden kring" van geletterden, waarvoor dit tijdschrift
bestemd is .
Men vindt er o . a . de novelle van Cinthio, waarnaar
Shakespeare zijn Othello schiep, en den Grasso Legnajuolo,
die zich in tal van vormen in de letterkunde openbaart,
o. a . bij ons in Langendijks Krelis Louwen . In Le coffre du
medecin van Girolamo Parabosco vinden we het verhaal
terug van de knapen, die een gesprek afluisteren over
't dooden van een varken en meenen, dat het over hen zelf
gaat, en zoo zijn er meer oude bekenden onder, die tot
allerlei aardige vergelijkingen aanleiding kunnen geven .
') Oeuvres galantes des Contours italiens, seconde serie, traduction
litterale accompagnee de notices biographiques et historiques et
d' une bibliographie critique, Mercure de France 1904. Ik hob voldoende
redenen om to betwijfelen, of de vertaling overal wel zoo bijzonder
letterlijk is, maar voor de meeste lezers zal dit goon ernstig bezwaar zijn.

CONTEURS ITALIENS .

59

L' en fant de neige van Antonio Francesco Doni 1) vond
ik in Thirsis Minnewit terug : „Van een koopmans-vrouw die
een kind overwon, terwijl hij na Spanjen was ." a) De
vrouw was gegaan „op bet groene gras,
Alwaar dat ik zag staan,
Schoon Kruyden hoord aan,
Ik kreeg der van lust,
'k Most bet eeten eer ik was gerust .
't Was in de Mey-nagt,
Dat ik het Kruyd nam,
's Morgens eer de Zon opkwam.
En dat had bet hem gedaan . De man brengt bet kind
naar Spanje en als de vrouw bij zijn terugkomst er naar
vraagt, is bet antwoord
In Spanjen 't is zo magtig beet ;
Ons Kindje dat was,
Gekomen van 't Gras,
Och Liefjen hoord aan!
't Is door de droogte heel vergaan .
Bij Doni wijt de vrouw haar ongeval aan bet sneeuwballen-gooien . Ook hier verdonkeremaant de man het kind
en beweert, dat bet gesmolten is .
Bladerend in Thirsis Minnewit, noteerde ik nog bet
volgende
Het lied van den Heremyt : s) Een jongen heeft nooit vrouwen gezien, ziju vader maakt hem, wanneer hij er eindelijk
een to zien krijgt, wijs, dat bet ganzen zijn en de jongen
wil absoluut zoo'n gansje koopen . Dit zeer verspreide verhaal komt o . a . overeen met dat uit de Introduzione van
de giornata quarta bij Boccaccio .
Lied van den koopman, I, p . 108 : Een getrouwde vrouw
wordt verrast door haar man ; ze laat haar minnaar blaffende

Contours, II, p. 167 .
II, Amsterdam bij Johannes Kannewet, 1750, p . 70 .
I, op het eerste blaadje na p . 24, in mtjn editie verkeerd genummerd met 81 .
1)

4)
e)
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wegloopen om haar man in den waan to brengen, dat het
een hoed is. Dit verhaal komt in hoofdtrekken overeen
met de intrige van Pafferode's Hopman Ulrich en met
Morlini, Nov. 28.
Over De Muys met twee Beenen, II, p . 115 sprak Dr .
Borgeld in Taal en Letteren XIV, p . 111 .
PRINSEN .

PIJPEGAAL .
Prof. Vercoullie heeft in het Feestalbum aan prof . Fredericq
geschreven over vijvegael, dat in 't West-Vlaams kruiwagen
betekent.
Ook in 't Fries komt dit woord voor : pipegaeltsje ; daarmee
wordt bedoeld een langwerpige, groffe tenen mand, waarin
pijpen bewaard en vervoerd worden . Vercoullie vermoedt
dat gaal van Romaanse oorsprong is, en beantwoordt aan
't Frans gale, het primitief van galee, galere enz, die overdrachtelik de betekenis van voertuig hebben .
B. H.

AMONYSIS (Moortje vs . 3345) .
Op b1z . 515 van dozen jaargang heeft de heer Nauta de
passage behandeld waarin het onverstaanbare amoy sis
voorkomt . Men leest bij Bredero
Heb ick 't niet gheseyt,
Dat Roemer heeft een amonysis welsprekentheyt?
Om twee redenen, die inderdaad kracht hebben, gelooft
de heer Nauta dat in amonysis moot gezocht worden
Demosthenes . Doch vooreerst is het niet duidelijk, hoe die
naam in den druk tot amonysis zou zijn geworden, en
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ten tweede kan ik niet denken dat Bredero zou hebben
gezegd : eene „Demosthenes-welsprekendheid ." Daarom zou
ik eene andere vraag willen stellen. Ik zou durven aannemen dat Bredero een adjectief heeft gebruikt, en dit
moot als laatste letter eene e hebben gehad . Kan de m
van amonysis niet eene foot zijn voor us, en kan Bredero
niet hebben geschreven : „een Ausonyse welsprekentheyt" ?
Bij de Latijnsche dichters is Ausonius vaak synoniem met
Romeinsch, Latijnsch ; Martialis (9,86) zegt Ausonium os
voor „de Latijnsche welsprekendheid ." Is het niet mogelijk,
dat ook Bredero van „Ausonische welsprekendheid" iets
had gehoord? Evenmin als de heer Nauta de zijue kan ik
mijne gissing nader verdedigen, misschien willen de kenners
van Bredero ze in overweging nemen .
A. KLUYVER.

GOED IN TN WAS ZITTEN .
Deze uitdrukking heb ik nooit anders hooren verklaren
dan als een militaire term ontleend aan 't insmeren van
leergoed, tot ik dezer dagen de schrijfwijze wasch tegenkwam, die natuurlijk van een gansch andere opvatting
getuigt.
Bij De Beer en Laurillard vind ik onder : Good in do
was zitten : „Goed bemiddeld zijn, 't goed kunnen stellen ;
„volgens sommigen een schrijnwerkersterm, van goed met
,,boenwas ingewreven meubels ; volgens anderen militaire
„term, omtrent een proper soldaat, die het zwarte was aan
,zijn (spiegelglad gewreven) patroontasch niet spaarde .
,,(Aldus tijdens de Belgische revolutie, a° 1830/31) ."
Voorts onder: Was (hij zit goed in de) „K . M . A ."
Meermalen hoorde ik : ,Hij zit goed in z'n slappe was."
Bij het leger is, voor zoover ik weet, alleen de zwarte
was, dus slechts een soort, in gebruik . Toch lijkt 't me
onwaarschijnlijk, dat dit een argument is voor do „wasch"
opvatting en men slappe wasch door hemden, kousen enz . ;
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stijve door boorden, overhemden en manchetten moet verklaren. Immers wordt wel ooit voor linnengoed 't woord
wasch gebruikt anders dan wanneer er sprake is van
wasschen, zooals in : De vuile wasch, morgen wordt de
wasch gehaald enz. ?
Wie lost deze quaestie op?
E. v. H .

HARINGKAKEN.
Staat in „Haring kaken" 't laatste woord in verband met
kaken = „de haring van de kaken of kieuwen ontdoen",
zoals Verdam, Mndl . Woordenboek zegt ; of betekent bet
eigelik in een kaak (ton) doen ; en duidt derhalve op bet
door inzouten bewaren van de haring?
DE JONGE .

NAAMVALLEN?
In de Spraakleer van Terwey herzien door Mieras, § 188
en aanmerking vind ik vermeld : men neemt aan vier
naamvallen, enz .
Het komt mij evenwel voor dat de meeste woorden geen
van deze vormen bezitten . Gaat bet nu aan, dat de regel
eigelik tot uitzondering wordt gemaakt, en de uitzondering
tot regel . Kunt U mij mogelik aangeven waar ik jets over
deze kwestie kan vinden tot nadere opheldering?
P. K .
D.
Over Naamvallen, e nz. in ons Levend Nederlands kan
men nalezen Taal en Letteren V : Uit de Spraakleer .
blz. 36 tot 71 ; en b1z. 247 tot 264.
Feitelik is ons Nederlands een fleksieloze taal, dus zonder
naamvallen (dan bij uitzondering in heel enkele gevallen) .
Zw .
B. H .

KLEINE MEEDELINGEN .

ARTHUR BONUS. - Von Kulturwelt
der deutschen Schule . Verlegt bei Eugen
Diedericks, Jena and Leipzig . 1944.

„Die deutscher Schule auf der Anklagebank ." Een boekje
dat velen moeten lezen. Wat voor de Deutsche Schule gezegd
wordt, geld ook voor ons onderwijs .
Hier wordt 't dorre van onderwijs zoals 't nu is, in
't voile licht gezet .
We drukken hier de Inhoud af, om later er nog op
terug to komen.
Zur Einleitung . - Von der Grundlage der hoheren
Bildung. - Von der ewigen Renaissance . - Von
zweierlei Idealismus . -Von Laien and Fachmannern .Von einem Kursus im Idialismus . -- Von der Kultur der
verlogenen Phrase . -Von Fremdkultur and Unkultur . Vom Gymnasium and der Volksschule . - Vom Schicksal
der Antike in der Schule . - Von der Verschulung
der Religion . - Von Kunst and Religion in der Schule . Vom Kulturmadchen fur alles . - Von Begriffs- and
anderer Bildung . - Von der Drahtkultur . - Von der
zwangsweisen Freiwilligkeit . - Von den alten slechten
Zeiten . - Von den neuen guten Wegen . - Vom Ende
der Kultur . -Vom letzten Hinderniss . -Von natiirlicher
Entwicklung and Schule . - Von der Rettung . - Nachwort .
Hier is veel goed gedacht en geschreven .
B. H .

INHOUD VAN TIJDSCHRIFTEN.

XXe Eeuw, 1905, Jan. o. a . : Jac . van Looy, Zomer .ochtend . L. van Deyssel, Marie Bashkirtsoff . - Herm. Heyermans Jr .,
Allerzielen . - Rich . do Cneudt, Verzen. - Ary Prins, De
Heilige Tocht . - Dr . J . D . Bierens de Haan, Wijsgeer en Volk .Aug . Peaux, Gedichten . - Dr . Frans Bastiaanse, Verzon . Geerten Gossaert, Palinodie . - Joh . Korteweg, Briene . P . H. Ritter Jr., Schetsen . - H. Bouma, Idylle .
De Beweging, 1905, Jan . o . a . : (A. Verwey), Inleiding . - Fred . van
Eeden, De kleine Johannes (Tweeds deel) . - H . P. Berlage Nz,
Beschouwingen over stijl . - Alex . Gutteling, De Galerijen van
mijn Smart en Vreugde.
De Gids, Jan . 1905, o. a . : M . Scharten-Antink, Sprotje . -- Prof .
Hugo de Vries, Hot Yellowstone-Park . - Prof. A . Hubrecht,
Voorbereidend Hooger Onderwijs .
Groot-Nederland, Jan . 1905, o . a . : Louis C o u p e r u s, Van oude Menschen, - De dingen die voorbijgaan . - Marie Metz-Koning,
Liefde .-Franc Hulleman, Oud-Heertje.-Prosper van Hove,
Vlaamsche Kroniek .
Elsevier's Maandschrift, afl . 1, 1905 : F . d e S i n e l a i r, Een Tollenaar .
Nederland, Jan . 1905, o . a. : Virginie Loveling, Stoombootindrukken. - Ceciel Abbensetz, Een Smart . - J . Eigenhuis, Dwingt
ze om in to gaan . - J . H . Altona, Fragmenten. - Bennoit
H . Vos, Marremotje .

OVER VERTAALKUNST .

Er zijn, als ik wel onderscheid, slechts twee soorten van
vertaalkunst .
Er is natuurlik ook nog een vertaalmanier, die geen
kunst is, en wel deze
De vertaler vervangt de woorden van de oorspronkelike
tekst door bet - laten we b .v. zeggen - Hollandse equivalent, of wat voor hem als equivalent moet dienst doen .
De woorden of uitdrukkingen schakelen zich tot zinnen,
en de zinnen to zamen vormen langzamerhand de vertaling (!)
van bet origineel .
't Is de schooljongensmethode, de methode a coups de
dictionnaire, die ons, docenten, zo vaak sublieme brokstukken verhollandst proza to genieten geeft, en die - om
de leeshonger van 't grote publiek to stillen - bij voortduring wordt toegepast door tal van snel en goedkoop
werkende vertalers.
De eerste soort van vertaalkunst lijkt mij deze to zijn
De vertaler beschouwt en bemijmert aandachtig bet
origineel ; hij tracht door to dringen, zo dicht mogelik, in
de betekenis van elk woord in de vreemde volzin of bet
vreemde vers ; hij beluistert de klank en bet ritme ; en
't is de vreemde klank die blijft ruisen in zijn oren met
bet onveranderde ritme van de vreemde periode . En als
hij vertalen gaat, krijgt de Hollandse zin de beweging van
de oorspronkelike, en om de betekenis en - zo mogelik
T . rx L . av.
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de klank to behouden van 't oorspronkelike woord,
zal hij niet schromen een direkte - schoon minder
Hollandse - overzetting to geven, ja zelfs telkens, met
een kleine wijziging, 't vreemde woord zelf, dat hem lief
geworden is .
De tweede soort van vertaalkunst is zb
Oak bier dringt de vertolker met hersens, open en oren
in 't vreemde werk . Ook bier tracht hij to begrijpen de
juiste waarde van woord en woordenreeks, to doorvoelen
en klank en ritme en harmonic . Maar als hij denkt
begrepen to hebben de ziel van 't origineel, gaat hij aan
't transponeren. Niet angstig houdt hij vast aan 't vreemde
woord, de vreemde klank en de vreemde zinbeweging .
Hij tracht to zeggen of to zingen wat de kunstenaar zou
gezegd of gezongen hebben als hij Hollander geweest was .
De Hollandse woorden en klanken zijn hem liever dan
de vreemde . Het vreemde beeld zal hij behouden . Maar
't origineel wordt geheel verhollandst van woordvormen
en van geluid . Voor 't originele woord of de originele
uitdrukking zal men in de vertaling kernachtig-Hollandse
vinden. 't Begrip van 't oorspronkelik kunstwerk was volkomen in de vertolker, maar toen hij dit begrip trachtte to
uiten in zijn eigen taal, waren 't vooral hem eigen klanken,
die oprezen en in hem ruisten, zwellend tot een ritme,
dat hem eigen was.
Deze laatste soort van vertaalkunst zullen we vooral aantreffen bij de weergave van gedichten en lyrics proza .
Enige voorbeelden tans.
Van de grove vertaalmanier, waarover ik 't allereerst
sprak, behoef ik er hier geen to geven . Ze liggen voor
't grijpen in schoolkahiers en vertaalde leesgezelschappenromans . Onvoldoende kennis en van vreemde en van
eigen taal en onvergeeflike slordigheid zijn oorzaken van veel
jammerlike of belachelike vertalingen .
Bij zeer eenvoudige stijl van 't origineel is deze vertaalsoort - mits zorgvuldig toegepast - natuurlik wel to
gebruiken .
Van de eerste door mij genoemde wijze van vertaalkunst
-
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meen ik een voorbeeld to zien in Van Deyssel's vertaling
van Akedysseril.
In de glanzende beschrijving die Villiers de 1' Isle Adam
geeft van de heilige stad Benares, komt o . a . dit voor
,,Au centre du faubourg de Secrole, le temple de Wishnou1'eternel de ses colonnades colossales dominait la cite ; ses
portails lames d'or refractaient les clartes aeriennes et
s'espacant a ses alentours, les cent quatre-vingt-seize sanctuaires des Devas plongeaieut les blancheurs de leurs bases
de marbre, lavaient les degres de leurs parvis dans les
etincelantes eaux du Gange : les ciselures a jour de leurs
creneaux s'enfonCaient jusque daps la pourpre des lents
nuages passants ."
Van Deyssel vertaalt aldus :
„Midden in de voorstad Sikroli stond de tempel van
Wiesjnoe den Eeuwige met zijn kolossale kolonnaden hoog
boven de stad uit : zijn hoofddeuren, ruim met goud
ingelegd, kaatsten de hemelglansen weer en zich uitbreidend in de rondte, dompelden de honderd zes en
negentig heiligdommen der Dewa's de witheden hunner
marmeren grondvesten in de glinsterende wateren van de
Ganges en spoelden er de treden hunner voorpleinen in
af ; de opengewerkte smeedwerken van bun transen drongen
tot in het purper der voor-bij zwevende, langzame wolken ."
Men ziet hoe angstvallig diclit Van Deyssel bij de Franse
tekst blijft . De colonnades colossales zijn bij hem kolossale
kolonnaden ; een ander vertaler, minder verliefd op het
Franse woord, zou bier misschien ,reusachtige zuilengangen"
hebben gezet, om meer 't Hollands nabij to komen . Let
ook op de witheden voor 't Franse woord blancheurs, een
voorbeeld van 't zo veelvuldig in 't moderne Frans voorkomende meervoud van abstrakta .
Nog een andere zin, de spanning weergevend van de
bewoners van Benares, wachtend op de terugkeer van bun
zegevierende vorstin .
„Tous les yeux interrogeaient l'horizon . - Viendrait-elle
avant que montat la nuit? Et c'etait une impatience a la
fois recueillie et joyeuse.
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Cependant le crepuscule s'azurait, les flammes dorees
s'eteignaient et, daps la paleur du ciel, deja, - des
etoiles
"
Van Deyssel vertaalt zo
,, Aller oogen onderzochten den gezichtseinder . - Zoft zij
komen eer de nacht stijge? En aller ongeduld was ingetogen en toch vol vreugde . In-tusschen werd de schemer
van azuur : de gulden vlammen doofden, en, in de bleekheid des hemels, reeds - sterren
"
Eer de nacht stijge . Geen Hollandse uitdrukking zoekt
Van Deyssel bier voor 't Franse beeld . Hij behoudt 't
„stijgen" van de nacht, omdat hij zich gans vereenzelvigd
heeft met de vreemde kunstenaar, wiens beeldspraak to
veranderen hij heiligschennis zou achten .
Bijna woordelik vertaald is deze zin .
Maar zie de fijne nuances : „En aller ongeduld was
ingetogen en toch vol vreugde", zo juist, zo volkomen
weergevend 't Franse : „Et c'etait une impatience a la fois
recueillie et joyeuse ."
Aan deze nuances proeft men de kunstenaar, die 't
origineel doorvoelt als geen ander .
Uit de beschrijving van de vreemde, bedwelmende
schoonheid van Akedysseril citeer ik
,,Cette neigeuse fille de la race solaire etait de taille
elevee. La pourpre mauve, intreillee de longs diamants,
d'un bandeau fane dans les batailles, cerclait, espace de
hautes pointes d'or, la paleur de son front . Le flottement
de ses cheveux, au long de son dos svelte et muscle,
emmelait ses bleuatres ombres, sur le tissu d'or de sa robe,
aux bandelettes de son diademe . Ses traits etaient d'un
charme oppressif qui, d'abord, inspirait plut6t le trouble
que 1'amour. Pourtant des enfants sans hombre, dans le
Habad, languissaient en silence, de l'avoir vue ."
In 't Hollands van de vertaler
„Deze sneeuwige dochter van het zonne-ras was verheven
van gestalte . Het, met lange diamanten doorstoken, mauve
purper van een in de veldslagen verflensden hoofdband
omsloot, met de hooge gouden punten er tusschen, de
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bleekheid van haar hoofd . De vloeyng heurer haren, langs
haar slanken en gespierden rug, vermengde hun blauwige
schaduwen, op het gouden weefsel van haar kleed, met de
koorden van haar diadeem . De drukkende bekoorlijkheid
harer trekken wekte in 't eerst meer onrust dan liefde ;
toch kwijnden in Habad talloze kinderen in stilte, van
haar to hebben gezien ."
,,Met sneeuw bedekt ; sneeuwwit", geeft 't lexikon voor
neigeux . ,Sneeuwig" is 't woord van Van Deyssel . Hij vindt
dit simpel afgeleide woord hier mooier dan 't omschrijvende,
samengestelde „sneeuwwit" of „sneeuwblank" .
Prachtig beeldend schijnt mij „de vloeyng heurer Karen" .
Toch kwijnden in Habad talloze kinderen in stilte, van
haar to hebben gezien .

Een on-hollandse konstruktie zou een andere vertaler
wellicht de kursieve woorden achten, en hier, meer overeenkomstig 't Hollandse taalgebruik, de voorkeur geven b .v. aan 't explikatieve „wijl ze haar hadden aanschouwd" .
Van Deyssel evenwel wil 't ritme van de Franse zin,
dat Iiij mooi en goed vindt, niet verstoren door een omschrij ving, die trouwens - zo dunkt me - 't verband
tussen 't droeve kwijnen en de aanschouwing van Akedysseril
minder zuiver zou uitdrukken .
En zo vergelijkend de vertaling van Van Deyssel met
't Franse origineel worden we telkens getroffen door dat
willen-behouden van 't ritme der Franse periode, en waar 't kan - van de Franse woordvorm en klank .
Wat de konstruktie en het ritme van de zin betreft,
vinden we 't zelfde in een onlangs verschenen vertaling
van Les freres Zemganno 1).
Van deze roerend-tedere idylle van twee akrobatenbroeders, met 't smartlike einde - de val van de jongste
bij een zeer moeilike, maanden lang door beide bestudeerde
') De broeders Zemganno door E d m o n d d e G o n c o u r t . Overgezet door J . K u y I m a n . Utrecht, H . H o n i g . 1904 . Met een
voorwoord van C . en M. S( c h a r t e n) . A (n t i n k) .

70

P . VALKHOFF.

toer, heeft de heer Kuylman een vertaling gegeven, die
zich ver verheft boven 't gewone genre vertaalde romans .
En hij had een moeilike taak .
Hot Frans van dit boek, door Edmond de Goncourt na
de dood van zijn broer Jules alleen geschreven, is wel
eenvoudiger, minder kunstig-fijn geciseleerd dan 't proza
van vele werken, door beide auteurs samen gemaakt,
(Manette Salomon b .v.), maar toch vinden we ook hier nog die
eigenaardige beelding en kleuring, die anti-konventionele,
anti-banale weergave van 't leven in trillende, schitterende
woorden .
Wie 't Frans van doze fijne woordkunstenaar niet volkomen begrijpen kan, moot 't boek in de vertaling van de
heer Kuylman lezen . 1)
Wat in zijn vertaling aangenaam aandoet, is de zorgvuldigheid waarmee hij 't Franse „woord" in zijn verscheiden betekenissen blijkt to hebben bestudeerd . Lelike
betekenisflaters, die Van Deyssel gemaakt heeft in zijn
Akekysseril-vertaling 2) komen bij hem niet voor.
De vertaler moot niet minachtend neerzien op die studie
van 't „woord". 't Is de techniese kennis, 't materiaal dat
onmisbaar blijkt to zijn . Een filoloog-vertaler zou wel 't
ideaal wezen, als filologen de dichterlike eigenschappen
bezaten die bovendien nog nodig zijn voor't kunnen maken
van vertaalkunst. Doch er zijn onder hen maar weinig
dichters als Boutens, de veelgeprezen Agamemnon-vertaler .
Ook de heer Kuylman behoudt meestal de golving van
de Franse periode, en verkiest dikwijls de Franse zinswending boven de Hollandse . Maar niet altijd ; en 't Hollandse woord is hem liever dan 't Franse .
Een enkel voorbeeld uit 't prachtige eerste hoofdstuk,
't opslaan van 't bivak door de plotseling aangekomen
') De roman is, zoals men misschien weet, meer dan de gedokumenteerde geschiedenis van twee clowns en van 't akrobatenleven
't Is vooral ook 't innig samen-werken, samen-denken van de auteurs
zelf, overgebracht naar 't hartstochtelik-onrustige leven van cirkusmensen.
~) Zie 't artikel van prof. V a n H a m e 1 in

de Gids

van April 1897 .
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rondreizende kermistroep . Een beschrijving van de avond-val .
,,Le bleu du ciel etait devenu tout pale, presque incolore,
avec un peu de jaune a l'Ouest, un peu de rouge a l'Est,
et quelques nuages allonges d'un brun fonce zebraient le
zenith comme de lames de bronze. De ce ciel defaillant
tombait, imperceptiblement, ce voile grisatre qui dans le
jour encore existant apporte l'incertitude a l'apparence des
chosen, les fait douteuses et vagues, avec les formes et les
contours de la nature qui s'endort dans l'effacement du
crepuscule : cette triste et douce et insensible agonie de la
vie de la lumiere . Seul dans la petite ville aux maisons
blemes, le reverbere place en tete du pont brillait encore
d'un etincellement de jour sur le verre de sa lanterne,
mais deja le chevet de sa grande eglise aux etroites fenetres
ogivales se detachait tenebreusement violate sur 1' argent
blafard du couchant ."
't Bovenstaande wordt zo vertaald door de beer Kuylman
.,Het blauw van den hemel was geheel verbleekt, bijna
kleurloos geworden, met een weinig geel in bet westen,
nog wat rood in bet oosten en een paar lang-gerekte
wolken, donker-bruin, streepten de hooge lucht als bronzen
degens . Van dezen matter-wordenden hemel daalde onmerkbaar de grijze sluier, die in bet nog restende licht bet
voorkomen der dingen onwaarschijnlijk maakt en de lijnen
der natuur, die inslaapt, vervaagt in bet uitwisschende van
den schemer : de droeve, zoete en onmerkbare doodsstrijd
van bet licht-leven . Alleen nag in bet stadje met de vale
huizen, schitterde bet glas der lantaarns, die bij de brug
stonden, met een laatste dag-licht-glimp, doch reeds teekende
bet dak van de groote kerk met de smalle spitsboog zich
donker-paars of tegen bet bleeke zilver van bet westen ."
Meer dan Van Deyssel laat de beer Kuylman 't vreemde
woord los, en zoekt in zijn eigen taal 't woord dat zal
kunnen vervangen 't oorspronkelike . En heel mooie vondsten doet hij .
Matter-wordende vied ik to omschrijvend voor defaillant.
maar ,alleen nog, in bet stadje met de vale huizen, schitterde bet glas der lantaarns, die bij de brug stonden, met
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een laatste dag-licht-glimp", is een fijn-artistieke vertaling
van 't Franse : Soul dans la petite ville, etc .
We zien bier hoe de beer Kuylman zich verwijdert van
't Van Deyssel-procede en zich dan begeeft in de methode,
die ik als 2e aangaf en die men de vrije zou kunnen
noemen .
Bij 't vertalen van poezie vooral zien we haar onophoudelik toegepast.
Men mag zich afvragen wat kunstenaars en niet-kunstenaars ertoe brengt de verzen van vreemde poeten to gaan
her-dichten in de moedertaal . 't Kan niet terwille van de
lezers zijn . Die toch zullen - indien verzen-lievend liever genieten van bet oorspronkelik, dunkt me. Men
moet dat overbrengen van vreemde poezie in Hollandse klanken wel toeschrijven aan de bewondering van de vertolker
voor 't origineel . Hij heeft 't zo lief gekregen, dat hij 't
opnieuw wil uitzeggen in de taal die de zijne is . Een soort
sport dus, maar een nobele sport, mooier en frisser dan
't in-elka,ar-geknutsel van Latijnse verzen .
Maar een moeilike en gevaarlike sport, hoe groot de
hartstocht is waarmee men er zich aan geeft . Want wat
bij 't proza nog uitvoerbaar is, heel dikwels tenminste, is
bij poezie zo good als onmogelik ; ik bedoel : 't bebouden
van ritme en klank.
In goede poezie zijn inhoud en vorm - d.i . klank en ritme zo volkomen een geworden, zb samengevloeid en gekristalliseerd tot wat men verzen noemt, dat de juiste weergave
daarvan in een andere taal met andere klankverbindingen,
ander geluid, een ijdel work lijkt to zijn, on . . . blijkt to
ziju, zelfs bij de besten .
De dichter Boutens heeft in 't Hollands vertaald 't
bekende liedje van Verlaine
Ecoutez la chanson bien douce
Qui ne pleure que pour vous plaire,
Elle est discrete, elle est legere
Un frisson d'eau sur de la mousse .
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Dit is teder-zacht en bescheiden, o zo bescheiden, door
de dichter gemurmeld .
Maakt de aanhef van Boutens' vertaling niet terstond
een geheel andere indruk
Den wel-lieven liede luistere,
Dat wil weenen maar u to verblijden ;
Hot is zoo teer, het is zoo bescheiden
Watersprank op mos to huiveren .
In de ie en ui en vj klanken van deze eerste strofe, hoe
schoon ook, opzichzelf beschouwd, ligt niet de bescheiden
fluistering van de Franse verzen .
't Zelfde merken we op als we b .v . van Looy's vertaling
van La nuit de mai vergelijken met 't origineel . Hoe anders
van klank is 't verhol)andste gedicht !
De Muze heeft de Dichter aangespoord zijn speeltuig
weer op to nemen . De lente zal then avond geboren
worden ; de knoppen van de egel antier ontluiken ; het
kwikstaartje wacht in de eerste groene struiken op de
komende dag .
Poete, prends ton luth, et me donne un baiser !
Maar de Dichter, nog gekweld door schrijnende herinneringspijn, hoort de stem van de Muze niet . Hij heeft een
nevelgestalte zien verglijden voor zijn star-starende ogen,
even maar, somber en snel .
J'ai cru qu'une forme voilee
Flottait IA-bas sur la fork .
Elle sortait de la prairie ;
Son pied rasait l'herbe fleurie ;
C'est une etrange reverie ;
Elle s'efface et disparait .
Eigenaardig-mooi wordt 't zwevende van de nevelgedaante, tegelijk met 't als een windje voortsuizen bij de
Musset verklankt door de verbinding van de vloeiende l
met de spiranten f en v .
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J'ai cru qu'une forme voilee
Flottait la-bas sur la fork
En 't vluchtige, snelle van de verschijning, zwevend over
't bebloemde gras, vinden we in 't vers
Son pied rasait l'herbe fleurie.
Van Looy vertaalt
Zag ik niet laag daar dwalen
Nevelgestalte en 't bosch overgaan?
Zij steeg uit de donkere weie,
Haar voet raakte nauw de bloemige spreie ;
't Is wel een vreemde droomerije,
Ze verdwijnt, is in schemer vergaan .
Vinden we in deze regelen de klankeffekten terug van
't Franse vers? 't Zwevende voortsuizen van de gedaante?
't Snelle verglijden over 't verdonkerde bloemenveld ?
De Muze laat 't niet bij haar eerste aansporing . Weer
tracht ze de Dichter op to wekken
Poke, prends ton luth ; la nuit, sur la pelouse,
Balance le zephyr dans son voile odorant .
La rose, vierge encor, se referme jalouse
Sur le frelon nacre qu'elle enivre en mourant .
Ecoute ! tout se tait ; songe a to bier-aimee .
Ce soir, sous les tilleuls, a la sombre ramee
Le rayon du couchant laisse un adieu plus dout .
Ce soir, tout va fleurir : 1'immortelle nature
Se remplit de parfums, d'amour et de murmure,
Comme le lit joyeux de deux jeunes epoux .
Wat een verrukkelike muziek in de eerste verzen .
. . .la nuit sur la pelouse
Balance le zephyr dans son voile odorant .
De voortdurende wiegeling is wonder-zuiver verklankt door
't afwisselen van de verbindingen is en lz .
En wat een blijde gratie in de heldere klinkers van de
laatste verzen !
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Van Looy vertaalt
Dichter, neem uw speeltuig, Zefir in geurge wade
Gaat door de Nacht gewiegeld over veld en pad . . .
Waar is bier de wiegeling gebleven, tenzij in 't woord
„wiegeling" zelf?
Ook in de vertaling van de laatste verzen zal men indien men Van Looy's vertaling opslaat - niet de luchtige, lachende blijheid van de door mij aangehaalde Franse
verzen vinden.
Als de Dichter angstig de nabijheid van de Muze voelt,
zonder haar to zien nog, roept hij uit
Pourquoi mon ceeur bat-il si vite ?
Qu'ai-je done en moi qui s'agite
Dont je me sens epouvante?
Ne frappe-t-on pas a ma porte ?
etc
Dat laatste vers met zijn frikatieven en plosieven drukt
hevig scherp de angstige gejaagdheid van de arme ontredderde dichter uit : Ne frappe-t-on pas a ma porte ?
Van Looy vertaalt 't door :
Werd daar niet op mijn deur getikt?
Men ziet 't verschil . 1)
Veel verzen zou ik kunnen aanhalen tot staving van
mijn beweren .
Dat alles neemt niet weg dat ik Van Looy's vertaling
hoger schat dan wat anderen voor hem - Ten Kate,
Beets, Tollens, de Genestet - als vertaalkunst geleverd
hebben . In Van Looy's vertaling komen - en hoe kan
') Bij eon vergelijking tussen 't origineel on do vertaling van
verzen moeten we op nog moor letten dan op de klankverbindingen . De gehelo versbouw van de beide talon moot beschouwd
worden . Zo geefc natuurlik 't ontbreken van kwantiteit en stamaksent in hot one, en 't wel voorkomen dsarvan in hot andere, aan
twee korresponderende verzen terstond al eon verschillende melodie .
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't anders bij die tovenaar met Hollandse klanken ? - zeldzaam mooie verzen voor van Hollands geluid .
Maar 't vreemde geluid is uit de verzen verdwenen .
Bij de vertaling van vreemde poezie zullen wel altijd de
gebreken blijven die ik zoeven besprak, ook al is de vertaler een kunstenaar als Van Looy . En alleen kunstenaars
moesten zich wagen aan 't opnieuw scheppen van gedichten
uit de vreemde in de eigen taal . Kunstenaars die vertrouwd
zijn met de betekenissen van het vreemde woord .
't Ideaal zou zijn : un poete double d'un philologue ; alleen
de kunstenaar-vertaler kan in de toestand van innerlike
bewogenheid geraken,'t meest nabijkomend die van de eerste
dichter, toen deze zijn kunstwerk schiep, en alleen hij zal
vinden symbolen van klank, die 't schoonst ver-beelden
de ontroering en ziening door 't oorspronkelik gewekt . . . .
Maar 't is zeer wel mogelik dat de taalgeleerde die alle treurspelen van Sophokles heeft uitgegeven, een Sophokleskenner bij uitnemendheid, een ondichterlike, dus slechte
vertaling van een der stukken van die dichter geeft .
Bij 't vertalen van proza aarzel ik aan een van de beide
methodes de voorkeur to geven .
Er ligt een zekere bekoring in de onveranderd gelaten
vreemde beweging van de volzin, in 't maar-even-veranderde
vreemde woord, zoals we ze aantreffen in Van Deyssel's
Akedysseril .
Goethe wenste zb de vertaling, tenminste in theorie,
vertelt von Willamowitz 1) ;
„Er verlangte von der Uebersetzung nur, dasz sie seiner
in alien Sprachen sehr ungeniigenden Sprachkenntnis so
weit nachhiilfe, dasz er das Original in seinem Stile verstehen konnte . Je mehr die Uebersetzung ein Zwitterding
war, je mehr sie an dem fremden Stile auszerlich festzuhalten schien, um so besser vermochte sie das zu leisten,
wenigstens fur ihn . Durch ihre Stillosigkeit (?) hindurch
sah er den fremden Stil oder glaubte ihn zu sehen . Er
') In 't voorbericht van zijn uitgave met vertaling van do Hippolytus van Euripides
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wollte die fremde Form vermittelt haben ; die Seele erfaszte
er selbst durch seine Intuition ."
Maar mag de vertaling, zoals Goethe die wenste, nog
kunst heten ?
Zijn de ,witheden" en ,klaarheden" van Van Deyssel's
vertaling - hoe begrijpelik ook als we zijn vertaalwijze
kennen - niet eer lelik dan schoon van Hollands geluid
to noemen? En zou 't voortdurend zo weergeven van 't
vreemde woord niet kunnen leiden tot detriment van de
kunstwaarde der vertaling?
Van Deyssel's artisticiteit heeft zijn vertolking gered,
maar is zijn methode niet een gevaarlike ?
En wat de poezie betreft, daar maakt 't verschil in versificatie van de talen 't absoluut noodzakelik, dat de transpositie, wil ze werkelijk opnieuw ,kunst" zijn, een
metempsychose zij
de ziel gaat over in een ander
lichaam . Maar wordt, daar immers -- zo ergens dan in
poezie - ,Iichaam" en ,ziel" een zijn, de vertaling aldus
niet een nieuw, een ander kunstprodukt?
P . VALKHOFF .

OPMERKINGEN OVER NEDERLANDSE
VERSBOUW .
(Vervolg van bladz . 57 .)

Kinker's verdienste is in de eerste plaats, dat hij aangetoond heeft, hoeveel faktoren bij de versbouw samenwerken ;
dat met de opsomming van een aantal schema's nog niets
wezenliks gezegd is . Maar vooral de onderscheiding van
metrum en ritme verheldert het inzicht. Het metrum is
iets abstrakts, een dood schema . Bet ritme is de levende
bewogenheid van de taal . De verhouding van beide is to
vergelijken met die van het stramien tot het geborduurde
patroon, of liever, van de muziekmaat tot de melodie . Een
benadering is evenwel niet voldoende ; we moeten deze
grondbegrippen en de daarvan gegeven definities nauwkeurig toetsen . Allereerst merken we dan op, dat Kinker
ten gevolge van de vooropgezette tendenz, een definitie van
metrum geeft die ons niet kan bevredigen . Gesteld al, dat
zijn indeling der lettergrepen in 27 klassen door ieders
gehoor juist werd bevonden, dan werpt zijn eigen opmerking,
dat het ritme in oneindige verscheidenheid ook inwerkt
op de duur van een lettergreep, de gehele indeling feitelik
omver, zodat alle vastheid ontbreekt . De lengte alleen kan
in het Nederlands geen maatstaf voor het metrum zijn,
zelfs al neemt men aan dat verzen op een geheel biezondere
manier gezegd moeten worden . Dit was nl . Kinker's mening ;
anders is zijn gehele theorie onverklaarbaar en onverenig-
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baar met zijn juist begrip van ritme . Elke beschouwing
over versbouw moot uitgaan van bet ritme, de golfbeweging die een klankenreeks krijgt doordat sommige delen
met krachtiger aandrang van adem voortgebracht worden .
In bet ruw kunnen we bet ritme van een zin aanduiden
door een golvende lijn, waarvan de bergen en dalen in
hoogte en onderlinge afstand bijna zonder uitzondering
verschillen . Doze lijn verlengt of verkort zich naar verhouding van bet tempo ; bij een rust wordt hij langer of
korter onderbroken ; in verband met de toon stijgen of
dalen de golven . Er zijn, in 't algemeen gesproken, geen
twee zinnen met volkomen gelijk ritme . En ook in eenzelfde
zin is bet ritme, afgezien van individuEle verschillen, niet
iets stabiels . De hoogtepunten in de lijn van bet ritme
noemen we accenten. Eigenlik kan men dus niet spreken
van al of niet geaccentueerd, maar van meer of minder
geaccentueerd . In de Germaanse talen komt bet accent zo
naar voren, dat een metriek die daar niet voldoende rekening
mee houdt, onbestaanbaar is . Vandaar Kinker's mislukking .
Hot is duidelik hoe hij tot zijn theorie kwam . De Grieken
konden hun metriek op louter lengte baseren, omdat hun
accent een muzikaal accent was, d . w . z. alleen nit een verhoging van toon bestond . 1 ) Maar bet Latijn had een
accent dat meer op bet onze geleek . De volkspoezie to
Rome had van ouds bet Saturniniese accent-vers . $) Toch
heeft bet Latijn in de klassieke periode de grondslagen
van de Griekse metriek tot de zijne gemaakt . Als dit voor
bet Latijn mogelik was, redeneerde Kinker, waarom dan
niet voor bet Nederlands? Evenals in bet Grieks bet muzikaal accent aan elk vers een eigen melodie gaf ; evenals
') Helder vindt men dit uiteengezet bij S c h m e c k e b i e r, a. w ., die
hot met notenschrift toelicht . Hetzelfde doet B o r i n s k i op blz . 54 van
zijn boekje : hij vergelijkt bet Griekse „e"oa- srat i7Fcap o'rrav" met hot
Duitse : ,Einst wird kommen der Tag" . Merkwaardig blijft ondertussen,
dat K i n k e r dit inzicht al zoveel vroeger bezat, terwjjl bet bij
Prudens van Duyse niet uitkomt
2) A u b e r t i n haalt als voorbeeld aan bet lied van Caesar's soldaten : „Ecce Caesar nunc trinmphat qui subegit G{ llias ."
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in het Latijn het niet samenvallen van ritme en maat een
eigenaardige afwisselende schoonheid is, zo zou ook het
Nederlandse vers op deze wijze uit bet achttiende-eeuwse
keurslijf verlost kunnen worden . De oorzaak waardoor dat
niet mogelik gebleken is, zal wel zijn dat het Germaanse
accent zwaarder is dan bet Latijnse . Een Latijnse hexameter
met een zwaar accent van nadruk op de korte lettergrepen
kan ik mij niet denken .
De grondslag voor het Germaanse vers moet this het
accent zijn, dat in hoofdzaak een accent van nadruk is,
al of niet samengaande met een muzikaal . accent. Daarop
kan ik hier niet verder ingaan . Alleen wachte men zich
bij de beschouwing van het Nederlandse accent voor de
valse abstraktie : het Nederlands. Er zijn Nederlandse dialekten
- ik denk b v. aan Dordrecht en aan Gent - waar het overwegende muzikale accent ons onmiddellik opvalt . Maar ook bij
dezelfde persoon zaT men kunnen waarnemen hoe in nadrukkelik of hartstochtelik spreken de toonhoogte gaat varieren,
hoe spreken dan tot zingen nadert . Toch ben ik het met
Kinker eens, als hij voor het gewone spreken van de
meeste Nederlanders aanneemt dat het gelijkenis vertoont
met het recitatief op een toon : „de herhaling van denzelfden
toon op verschillende klinkers, telkens door bijkomende
medeklinkers afgebroken en gesmoord, heeft de treffendste
overeenkomst met de gewone spraak ." 1) Eigenlik, merkt
Corson prakties op, kunnen we deze kwestie in het midden
laten ; als we het accent de grondslag van de versvoet
noemen, weet iedereen toch die oren heeft, wat we met
accent bedoelen . Hij beveelt verder Lathan's methode aan,
om de meest geaccentueerde lettergrepen door a, de minder
geaccentueerde door x aan to duiden, in plaats van de
gebruikelike, verwarring stichtende lengtetekens - en -- ;
do voeten worden dan xa, ax, x x a, a x x enz . Voor ons
') Zie blz. 50 . Hetzelfde neemt B o r i n s k i aan voor hot Duits . Als
do aard van het Nederlandse accent hier nader onderzocht moest
worden, zou ik in de eerste plaats do interessante onderzoekingen
van Gallde dienen to vermelden, o . a zijn voordracht op het Groninger
flologen-kongres .
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doel is bet Dog beter, bet vers-schema aan to duiden door
een golvende lijn, met een regelmatige afwisseling van
verheffingen, hoge en lage, dus in bet iambiese en trochaeiese schema beurtelings een lage en een hoge golf ; in bet
anapaestiese en dactyliese schema telkens twee lage golven
naast een hoge .
Maar is dan de lengte van de lettergrepen in ons vers
onverschillig ? zal men vragen. Vooral na de aardig gekozen voorbeelden van Kinker zal niemand dit willen
beweren . De vraag is maar, of bet alleen de intuitie van
de dichter is, die bier de harmonie bewaart en voor excessen
waakt, of dat hij zich, bewust of onbewust, aan een regel
houdt . Doze kwestie is juist in de laatste tijd ter sprake
gebracht . In A Study o f Metre beweert T . S . Omond,
dat bet accent Diet de eigenlike basis is van bet Engelse
vers, maar dat bet louter op duur berust . Een vers is niet
opgebouwd uit een aantal lettergrepen of accenten, maar
uit een aantal tijd-eenheden . Daarbij sloot zich Paul Verrier
aan, die zich voor deze theorie beriep op bet gezag van
Sweet en Storm, en een nadere uitwerking beloofde 1). Het
komt mij voor dat bet gevaarlik is in dit opzicht to veel
to generaliseren . Inderdaad wijst bet getelde aantal syllaben
in bet Franse vers, en in bet renaissance-vers bij de Germaanse volken, op de neiging om verzen van gelijke tijdsduur to makers door een norm aan to nemen . De vertolker
heeft daar rekening mee to houden . Men gaat evenwel to
ver, als men beweert dat elk vers daaraan moet voldoen
bij bet bestuderen van dramatiese poezie, met veel bewogen,
en vaak onderbroken ritmen, zal men wel tot de konklusie
komen dat er veel goede verzen geschreven zijn - buiten
de vrij-ritmiese verzen - die aan doze theorie Diet voldoen .
Geen exclusivisme dus . Maar waarom zouden beide grondslagen Diet verenigbaar zijn?
Een accentvers behoeft niet aan een tijdnorm gebonden
to zijn ; een tijd-vers - om bet zo eens to noemen - kan
binnen dit kader zich in vrije of weinig gebonden ritmen
')

Zie The Academy and Literature, 23 May 1903 .
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bewegen, b.v . in het Franse vers . Maar in de meeste goede
Nederlandse verzen, b .v . in sonnetten, bemerkt men een
zeker ritmies schema, dat tegelijk door het rijm verdeeld
wordt in groepen van een gelijk aantal tijdseenheden . Dit
komt dus hier op neer : in het boven bedoelde schema, de
golvende lijn, is de afstand van de verschillende verheffingen
meestal regelmatig, zodat elk vers dezelfde lengte krijgt,
indien het aantal lettergrepen - of als men wil, versvoeten - gelijk is.
Men versta mij wel : de aldus verkregen lijn is maar
een schema . Het gaat pas iets betekenen door de levende
klank van de dichter . Wanneer in een bepaalde klankenreeks de hoogtepunten juist vallen zoals in het schema, en
het eindrijm korrekt is, dan is het daarom nog geen „onberispelik" vers 1 Evenmin als men de voordracht van een
zanger onberispelik noemt, als hij goed in de maat blijft. De
ritmen van een dichter, met zijn eigen geluid, moeten het
vers vullen ; anders blijft bet maakwerk . Het spreekt vanzelf dat de lijn van het ritme nooit geheel samenvalt met
de schematiese lijn, al voelen we die er door been . Meestal
zal men waarnemen dat de hoogtepunten onderling ongelijk
zijn ; sommige komen biezonder uit, andere dalen bijna tot de
waarde van een zwak maatdeel . Soms zal zelfs het ritme,
vooral in het begin van een vers, het metrum doorbreken,
en een zwaar maatdeel brengen, waar het schema een licht
maatdeel vertoont . Dit is natuurlik niet onder regels to
brengen ; men kan ook een komponist niet voorschrijven
hoe hij zijn melodie moot maken, al kennen we de gekozen
maat . Want het hangt ten nauwste samen met de aandoening
van de dichter 1), of het ritme zich eng bij het schema zal
aansluiten, of telkens het metrum doorbreken zal . Dan
spreekt men van een lichte of een zware gang van het
vers . Wil een criticus een zwaar vers wijten aan de „onbe') B i 1 d e r d ij k heeft hot in een noot op Perz-ius Hekeldichten j uist
uitgedrukt : ,.Ieder gevoel, elke aandoening, elke zielsbeweging,heeft
niet blootelijk zijn bijzonderen toon en klank, maar ook zijn bijzondere
toon- en maatregeling. Onderscheidt men die? Hierin echter bestaat
de kracht, ja, wat de zangvorm betreft, het innigste wezen der Poezij ."

OPMERKINGEN OVER NEDERLANDSE VERSBOUW .

83

kwaamheid" van de dichter, dan noemt hij het „stroef ."
In dit oordeel zit niet zelden de oude beschouwing, dat
een dichter technies des to hoger ontwikkeld is, naarmate
zijn ritmen het vers-schema beter dekken .
Daarover later meer. Nu wilde ik er alleen op wijzen
hoe bij Kinker, al kunnen we zijn begrip van metrum niet
ongewijzigd overnemen, reeds in kern het inzicht aanwezig is,
dat de afwijking van het metrum niet to beschouwen is als een
„dichterlike vrijheid," die door de vingers gezien moet worden
omdat anders moeielik eentonigheid to vermijden zou zijn .
Toen ik dit, met behulp van Kinker, voor mij zelf tot
klaarheid gebracht had, kreeg ik het boekje van Corson
in handen, waarin ditzelfde nadrukkelik betoogd wordt, al
blijkt uit het opschrift : „Effects secured by a shifting of
the regular accent," dat de schrijver de zaak niet zo helder
voorstelt als Kinker . 1) Zijn bestrijding van de achttiendeeeuwse versbeschouwing van Johnson zal later ter sprake
komen . Uit Spencer haalt hij al een voorbeeld aan dat
een dichter met opzet afwijkt van het metrum, door b .v.
in een xa-vers een ax-voet in to lassen . In plaats van het
vers „Save Beares, Lyons and Buls", had hij evengoed
kunnen schrijven : Save Lyons, Beares and Buls ." Dit is
geen willekeur : bij een echt dichter is er altijd een logies
of aestheties motief om of to wijken van de „tenor" van
zijn vers. Juist daardoor hebben die afwijkingen de bedoelde
uitwerking . Doelloos gebruikt, zou een afwijkende voet in
het vers de indruk maken van een valse noot . Het is dus
een misvatting, wanneer Abbot in zijn Shakespearian
Grammar meent dat zulke afwijkingen aangewend zoudenworden ,om eentonigheid to vermijden." Ook bij Corson
wordt dus de zwakke plek van de doktrinaire vers-leer
duidelik aangewezen .
1) Evenmin bij S c h m e c k e b i e r, die zelfs niet van ,accentverspringing" wil weten, maar alles tracht to verklaren uit ,,Die schwebende
Betonuny" (blz . 30 vlg ) . B o r i n s k i daarentegen neomt aan dab „die
versetzte Botonung" in bet Duitse vers ,mit Bewusztsein" wordt
aangewend (blz . 61) . Morkwaardig is ook hoe hij daarop do ritmen
van twee verzen nit S c h i l l e r ontleedt door daarin, evenals in do
muziek, synkope aan to nemen .
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Prudens van Duyse heeft van Kinker's work to weinig
geprofiteerd . Hij heeft wel een heilzame afkeer van wat
hij noemt ,tiktak-iambismus", en neemt van zijn voorganger
de termen „Metrum" en ,Rhytmus" over, maar uit het
gebruik daarvan blijkt weinig helderheid van inzicht. De
lezer oordele . Op blz . 115 van deel I lezen we : „Door het
Rhythmus of den spraakval verstaat men de, met hare voortgangen en rusten plaats hebbende, natuurlijke wijze, waarop
de woorden, zinsneden en zinnen in een vers of verzen,
zonder opzicht tot derzelver metrum moeten of kunnen
worden uitgesproken . Rhythmus is dus : de betrekkelijke
meting der syllaben, in verband beschouwd met het Metrum."
Dit „dus" is even verrassend als raadselachtig . De verwarring
neemt nog toe op de volgende bladzijde : ,Het rhythmus
is de gelijke afmeting der onderlinge deelen, ten aanzien
van tijd, evenredigheid, gelijkheid ." ,Doch eigenlijk gesproken, kan zich 't rhythmus, voortspruitende uit de opvolging
en regelmatige verscheidenheid der syllaben, in een enkel
woord, hoe lang het zij, niet doen gevoelen ."
Ook in een ander opzicht gaat Prudens van Duyse een
stap terug . Kinker heeft aangetoond, dat de lengte der
lettergrepen in een vers lang niet onverschillig is, en dat
er een grote verscheidenheid van lengte is, trapsgewijze
opklimmende van zeer kort tot zeer lang . Prudens van
Duyse schrijft in zijn tweede deel, blz . 89, in een hoofdstuk
Over toon en maat - d. w . z. accent en quantiteit - het
volgende : ,Lengte of kortheid van vokalen doet niets af.
Even weinig als in eenig woord het meer of minder aantal
klinkers de lettergreep lang maakt, even zoo min geeft ook
eene meerderheid van medeklinkers achter de vokaal aan
de lettergreep, waarin zij voorkomt eene meerdere lengte
dan zij door de korte vokaal heeft . Dorst of schertst b.v.
zijn niet langer dan dor of schor . In goud- of bloeddorst
is, in verzen die door 't iambische rhythmus geregeld zijn,
de tweede lettergreep dan ook niet langer dan in gouden
en bloeden." In het eerste deel (I, 113) had de schrijver al
gezegd : ,In onze Prosodia neemt men aan dat een lange
syllabe in duur met twee korte overeenstemt," zonder zijn
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bedoeling reader toe to lichten, zoals Kinker dat gedaan
had. Blij kbaar is de bedoeling : , gouddorst" past evengoed
in het iambiese schema als „gouden" Maar dat ze niet even
lang zijn, is duidelik voor ieder die oren heeft om to horen .
Er had dus opgemerkt behoren to worden, dat zowel in
de zogenaamde ware, als in de lichte maatdelen, lettergrepen
van onderscheiden lengte een plaats kunnen vinden, maar
dat de dichter in de regel naar een harmonies evenwicht
zal streven, door de totale lengte van bet vers binnen zekere
perken to houden, en intuitief een norm van tijdsduur aan
to nemen .
Misschien kan dit op de volgende wijze het best verduidelikt worden : In de lijn van het vers-schema zijn alle
golven even hoog ; in de lijn van het werkelike vers-ritme
zijn ze ongelijk . In de lijn van het vers-schema zijn alle
golven even breed ; in de lijn van bet vers-ritme is er, als
elke golf een lettergreep vertegenwoordigt, grote verscheidenheid van breedte, maar het totale vers zal neiging vertonen, zo min mogelik van de konstante lijn van bet schema
of to wijken .
Het hoofdstuk van een toekomstig prosodie over de verhonding van bet metrum of vers-schema tot het vers-ritme,
zal nog andere kwesties ter sprake moeten brengen . Is het
vers een onafgebroken klankenreeks, of wordt het ritme
soms onderbroken, m . a . w . zijn er pauzen in, die evenals
bij de muziek, in de maat meetellen ? Het eerste is de
mening van sommige modernen, maar niet voor alle verzen
lijkt mij dit standpunt juist. Ook Borinski neemt b . v . in
Schiller's vers : ,Sterben ist nichts, doch leben and nicht
sterben," waarvan hij het ritme in notenschrift weergeeft,
een pauze van achter „leben," die met de twee achtsten
van ,und nicht" een maat vult (blz . 61) . In verband daarmee staat deze vraag : vereist het vers een voordracht waar
men het schema duidelijk doorheen voelt, zodat de sterkste
accenten verzacht, de kortste lettergrepen enigszins gerekt
worden ; of moet het natuurlike ritme altijd op de voorgrond
staan ? Bij het beantwoorden van die vragen wachte men
zich steeds voor generaliseren : een sonnet heeft andere
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eisen dan een verhalend gedicht of een drama . Een andere
raad is deze : de gezaghebbenden in dezen zijn de dichters
zelf ; poezie bestaat in het dichterwoord, niet op papier .
Voor de tegenwoordige poezie dienen dus de dichters
geraadpleegd to worden, al behoeft men daaruit geen
bindende gevolgtrekkingen voor bet verleden to maken .
Behalve de bovengenoemde tweevoudige, in het ritme
zelf gelegen oorzaak, waardoor geen twee verzen volkomen
gelijk zijn, mag in een prosodie niet ontbreken, wat Kinker
de ,toonkunde der spraak" noemde . Het vers-schema wordt
gevuld met klanken . De klinkers hebben een verschillend
gehalte en verschillende toonhoogte ; de medeklinkers veroorzaken, elk naar hun card, een afwisselend effekt ; hun
onderlinge kombinatie is niet onverschillig ; de allitteratie
is een belangrijk element in de poezie . Waarschijnlik zijn
op dit gebied geen vaste regels to vinden . Maar al hebben
Kinker en Bilderdijk, en ook lateren, op hun voetspoor,
door het effekt van de afzonderlike klanken to willen
beredeneren, hun fantasie to veel de teugel gevierd, dit
sluit niet nit dat het bestuderen van onze beste dichters
door iemand die voor klank gevoelig is, tot waardevolle
opmerkingen aanleiding kan geven . Zulke waarnemingen
verdienen evengoed een plaats in de vers-leer als de beschouwing over de techniek .
Na deze algemene inleiding Beef ik in historiese volgorde,
zoveel mogelik samenhangend, mijn opmerkingen over
de vers-techniek in de verschillende perioden van onze
letterkunde .
(Wordt vervolgd)

C. G . N . DE Vooys .

DE OUDE EN NIEUWE METHODE VAN
TAALSTUDIE .
(Vervolg van blz. 46.)

Ii.
Men weet dat al voor en in de XVIe eeuw de en den
voor 't mannelik en vrouwelik, door elkaar, zowel voor
subject als object werd gebruikt .
Wat zeggen nu de theoretiese taalmakers van de Grammaire
Raisonnee ?
Pontus Heuyterus geeft in 1581 op : „ het of dat einde
des jaers, het eerste, die oude zede, die eerste plaetse, den
oude man ." Maar ook mag men een apostrofe gebruiken,
„zo wild' is wel dat alle schrivers nau onderhilden tkort
spreken en schriven, dat wij vermogen door die consonanten
d en t ahterlatende die mouielicke en dicmale onzen reden
brekende woorden : het, den, die, dat
Hij wil dus onderscheiden den voor 't masculinum, die
voor 't femininum .
Dan had je ten minste een hou-vast, schijnt hij to denken .
V oor 't geslacht vooral .
Waar hij dat die vandaan haalt, weet ik niet . Mischien
uit een volksdialect, maar dan zeker niet dat van Delft en
omstreken. Den voor 't masc. is Zuidhollands van toen, en
Vlaams .
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Verwer in 1707 schrijft er van ; 1) en ten Kate 1) deelt mee
,,de eene wilde, dat men Den in nom . sing . masc. op
den trant der Vlamingen zetten zou, gelijck 'er ook onder
de Zuidhollanders waren, welker daeglijkse spreektael zulks
begunstigde ; terwijl de anderen . . . zich aen De vast hielden ."
Die anderen waren o . m . de bewerkers van de Twespraeck .
In 1584 schrijven zij
,,Een Drucker stelt voor op zyn boeck Den Bibel . De
Overicheyd doet de willekueren aflezen beghinnende Mynen
heren de Borghemeesteren ghebieden dat niemand, etc., zo
men bier lettede in wat gheval de, ende myn, een n, achter
an nemen, men zoude gheen den ofte mynen aldaar stellen .
Maer deze achteloosheyd komt uit oorzaack dat men de
jueght (ja die al schoon Latijn leren) gheen v o l k o m e n
of bestandighe vervoeghing ofte buighing der
woorden in Duits voorhoudt! s)
't Spreekt van-ze1f, wat de een redelik vindt, houdt de
ander daar nog niet voor .
Van Heule beslist niet tussen den en de . In de Nederd .
Gramm. van 1626 deelt hij mee
,,Eenige geleerden begeeren (!) dat men voor de woorden
van bet manlic geslacht, welke met eene H ofte met eene
klinkletter beginnen Den zoude stellen 4) als Den outaer,
Den ommegang, Den Remel, ende alsser verscheyde bij vouglicke woorden voor de zelfstandige staen, zo heeft bet
bijvouglic woort welt bij bet zelfstandig woort staet, alleenlic
eene n op bet eynde, als de hooge en de heyligen Outaer,
de schoonen Hemel ."

Merkwaardig is de bijvoeging : „D e z e m a n i e r w o r t
bij de Grieken gebruikt . Ook schijnt bet dat men
Den dach ende Den douw behoort to zeggen ." - „Daer zijn eenige welke achten dat men Den behoorde
voor bet Ledeken des mannelicken geslachts to houden,
')

A n o n y m i, Linguae Belgicae Idea Grammatica, b1z . 23 .
°) Aenleiding tot de Kennisse van het Verheven e Deel der Nederduitsche
Sprake, biz . 360.
') Twespraeck (1584) b1z, 69/70.
`} „Siet H e y n s i u s," zet Van H e u l e aan de kant . Blz. 10 .
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ende willen ook mede, dat alle bijvouglicke woorden van
het manlic geslacht in En behooren to eyndigen als volcht : 1 )
Manl.
Vroul .
Gener .
Den
eenen
mijner
zijnen
goeden
vroomen

De
eene
mijne
zyne
goede
vroome

Het
een
mijn
zijn
goed
vroom .

De `eenige' die dat zeggen, zijn geleerden ; want die
moesten natuurlik zeggen hoe de taal zou wezen .
Met deze voorstellen van Van Heule evenwel is Ampzing
in zijn Taelbericht het niet eens .
,,Het Ledeken de word in den noemer van 't eenvoud
van 't mannelyk en vrouwelyk geslachte voor alle letteren
sonder onderscheyd, ook voor de klinkers, en de letter (h)
gesteld : also onse Tale van de ontmoetinge der
klinkeren genen af-keer en heeft, ofschoon
sommige geleerden dat zonder reden sich inbeelden .
So spelle ik de Arend, de Outaer, de Hemel, so wel als
de man, de vrouwe ; en niet den Arend, den Outaer ." Q )
Natuurlik verschillen ze onder mekaar, die redelike
grammaticasters . De een sloot zich bij A aan, de ander bij B .
Dominus Leupenius, waar Vondel 't zo to kwaad mee
had, decreteerde kort weg
"Hier staat to verbeeteren het g e m e e n e misbruik, door
onbedachtsaamheid opgenomen, als men seggt, onsen vaader,
uwen wille, daar men moet seggen, onse vaader, uwe wille" . 3)
Dit gebruik was algemeen, zegt hij . Dat maakt zijn
wanwijsheid to erger? Waar was dat zeggen . Willem Sewel
zegt eveneens in zijn Spraakkonst :
')
')
e)

Siet Cats ende G r o t i u s," is de kanttekening .
Blz. 18 en 19 onderaan .
Aanmerkingen op de Neederduitsche Taale. Int licht gegeven

door Petrum Leupenium, Bedienaar des Godlyken Woords to
Amsterdam. BU Hendryk Donker, 1653 . blz . 52.
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,,het is oninschikkelijk dat men zegt : Dien vroomen man
hoewel dusdanig een wanspraak zeer gemeen is in zekere voorname Stad van Holland" 1)
En evenzo Ds. Lambertus van Bolhuys nog in 1793 :
jn dezen le naamval moet nimmer den zijn ; derhalven
niet den Apostel zegt, maar de Apostel zegt." 2)
Men weet hoe men nu in alle Spraakkunsten, voor Noord .
en ook voor Zuid-Nederland, met instemming van alle
Vlamingen, dekreteert : alleen de, als 't subj ekt is !
sprak 'er niet een woord tegen :

Den had men dan voor het objekt . Maar de Twespraeck
van 1584 geeft nog op : den man o f de man, maar ook de
of den vrouw . Bij Hoofts Waernemingen is dit stilzwijgend
al den in 't mast . en de in 't fem . s) Maar zegt Ampzing
in 1649
,,Het schijnt ook wel dat de aenklager, en afnemer (= act .
en abl .) der mannelijke woorden zomwijlen soeter vallen naer
de wijse van den noemer (= nom .) uytgesproken, insonderheyd met een bij-worpig woord to saem gevoegd : en noch
met-namen met het oneygentlijke Ledeken een gebruykt :

') Nederduitsche Spraakkonst, Waarin de Gronden der Hollandsche
Taale naauwkeuriglijk opgedolven, en zelfs voor geringe Verstanden,
zo ten aanzien der Spellings als bewoordinge, duydelyk aangeweezen
zijn, door Wm . S6wel . To Amsterdam bij de Erfg .vanJ . Lescailje,
enz 1708, blz . 112.
') Beknopte Nederduitsche Spraakkunst, opgesteld door L a m b e r t u s
van Bolhuis,prod,
to Groningen . Met den gouden eerprijs bekroond,
en uitgegeven door do Nederlandsche Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen . To Leiden, Deventer en Groningen, 1793 . [Verhandel . hot
Schoolwezen betreff ., uitgeg . d . d . Mij . t . N . v, 't A . ; 2e Bundel ; 2 .]
blz . 29.
Ook al in K 1 a a s S t ij 1, Beknopte Aanleiding tot de kennis van de
nederduitsche taal (na ztjn dood), met „Voorrede en voor do helft verweerdert met bijgevoogde Aanmerkingen, door L . van B o t h u i s .
Groningen 1787, blz . 79 . Bolhuis schrijft in een noot daar
In den eersten naamv . Van het manl . eenvoud schrijft men verkeerdelijk den, geiijk men to dikwijls zegt, en schrijft den Apostel
spreekt. Zie Kluit bij Hoogstraten Lost, b1z . 297-299.
`) Bij T e n K ate, I, b1z. 734 .
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ik sie daer de man, hij komt met de man : ik sie daer de
selve man, ik houde hem voor de selve man : ik sie na een
vroom man uyt : ik ken hem voor een vroom man ; voor dat
men soude zeggen : ik sie daer den man, hij komt met den
man, ik sie daer den selven man, ik houde hem voor den selven
man : ik sie na eenen vroomen man uyt, ik ken hem voor eenen
vroomen man. Maer ik achte dat onse Hollandsche verkortinge en af-bytinge bier van oorsake is, en dat sulke
onse gewoonte dat onse oren ook daerom best doet gevallen en m e y n e over s u l k x, dat wij onse monden en
oren liever aen regelen behoren to gewennen, en dat wij
daerom in sulke manieren van spreken matig moeten wesen,
om den vasten regel niet to verbreken, tot noodig en zierlyk
onderscheyd der gevallen ."
Presies, in dit laatste zit 't eigentlik !
Dat weglaten van de n komt mij voor, zegt Kluyt in 1759
„niets anders to zijn dan w a n t a a l, meer eigen aan die
genen, die gewoon zijn to zeggen, ga naar de bakker op
de hoek" 1 ) - d .w .z. aan alle Hollanders ten noorden van
de Rijn ! Zoals Adr . Verwer in zijn Linguae Belgicae Idea
Grammatica van 1707 meedeelt . 2)
Bij de Kluchtdichters vooral, maar ook bij Jan Vos s)
mist men de n's dan ook in de regel .
Maar dat mag niet ; de naamvallen moeten toch onderscheiden 2
Daarom is 't nog al stork - maar Lambert ten Kate
stood hoog voor zijn tijd - dat deze in zijn geleerde
Aenleiding van 1723 bij een de uitgang -en wel wil weggelaten zien . Wat bebben ze daar tegen geprotesteerd ;
Huydecoper en Zeydelaer, en zovele anderen ; tot in onze
tijd nog toe doen 't velen!
De n mocht niet weg .
En dan beriepen ze zich, met een schijn van geleerdheid,
op een vroeger taalperiode . Je vond toch die n ook in de
oudere taal .
')
Y)

Voorrede op H o o g s t r a t e n's Lijst XXVIII .
Blz . 23. ') Kinyt, Aenspraeck t. d Nederd . Loser. LXII .
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En toch, ondanks dat beroep op ouder spraakleer, en
ouder taaltoestand, is 't gescheiden houden van de en den,
van een en enen, als subject en object, Diets anders als
Grammaire Raisonnee : liefst een dooreenmengen en willekeurig vaststellen voor 't algemeen van wat in twee onderscheiden dialekten, in 't Noordwesten, en Zuid, en Zuidoosten
van ons land leeft.
Maar de naamvallen moeten immers in de algemene taal
toch onderscheiden ! Men moot aan het losse woord, dat
uit het zinsverband geabstraheerd is, kunnen zien in welk
betrekking het stood . 't Is Dog altijd : d e s c h r ij f woordvormen zijn de grondstenen van de taal : de taal bestaat
nit losse schrijfwoorden .
De schrijvers bielden zich Diet aan die regels en houden
zich noch vaak er Diet aan . Noch Vondel, noch Hooft,
noch Huygens, noch Cats, noch Bilderdijk, noch Da Costa,
noch Herman Gorter, van Deyssel, of wie ook . 1)
Maar laten zij die n weg bij 't object, dan heet het dat
zij 't woord vrouwelik maken
En - die 't doen in hun spreektaal - en dat doet elk
beschaafde Nederlander bijkans zonder uitzondering bij alle
woorden ; - die heten `slaplippig' !
Arme Engelsen ! Die helemaal die n Diet meer hebben !
Merkwaardig is daarbij dat anderen dezelfde Engelsen
Diet slap-, maar stijf-lippig noemen . En die dat doen, horen
onder de eerste taalkenners. 't Niet zeggen van de n heeft
dan ook met slaplippigheid of slaptongigheid zoals anderen
beweren, natuurlik Diet to maken . Men weet dat de n een
neusklank, een nasale is
')

Zie nu de lijsten bij K o 11 e w ij n, Opstellen ', blz. 42 vv ; 76 vv ;
22 ; IV, 230 ; V, 224 .

103, vv. - Taal en Letteren II,
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Maar terug tot de Grammatici .
„Geef bet den armen menschen" is flu 't voorschrift van de
schrijftaalspraakkunst . En werkelik, hierover zijn de oudere
bet meer eens dan over wat anders . Meest schrijft men de
n van de direkte bepaling in de Pluralis.
De Twespraeck van 1584 heeft in alle geslachten de of
den mannen, vrowiven, dieren ; 1) de vorm op n echter bij
alle voornaamwoorden, except die, wat mogelik een drukfout is . 2 )
Ook Hooft in zijn Waernemingen 3 ) en van Heule 4) in
1626, en Kok 5 ) in 1649, en Leupenius 6) in 1653 is voor
deze -n . En ook Adriaen Verwer in 1708 . 7 )
Maar van Heule, de mathematicus, wil nog wat anders ook
„In den Gever (- dat.) hebben de Byvoeglicke woorden
eene N op bet eynde, als den dooden menschen, den Edelen
mannen, maer indien men van de Byvouglicke woorden
de N in den Gever afnaeme zo zoude dit Geval van de
andere Gevallen, ende ook van bet Eenvoudig onderscheyden
zijn, dan zoudemen in den Gever hebben den goede menschen, den Edele manners, zo wort de Noemer, Baerer, ende
Gever (= nom ., gen ., dat .) bynae zo wel by ons als by de
L a t y n e n ofte G r i e k e n (!) onderscheyden." 8)
Anderen wouen verschil tussen 't mannelik-onzijdig en
vrouwelik aangeven.
En zo geeft dan Hubert, in de Waerschouwinge voor zijn
Psalmen A° . 1624 op : den mannen, dieren, maar de vrouwen .
Dit komt door 't idee dat men toen had : n is 't kenteken
van 't masculinum en neutrum, de e van 't femininum .
Voor `den manners, dieren', naast We vrouwen' is ook Hoogstraten klein-honderd jaar later . Alleen in 't femininum
mag men ook der schrijven, als men wil.
Ook zijn er die toelaten, dat de n niet geschreven
wordt ; Lambert ten Kate in 1723, b.v ., maar in gemeenzame
stijl . En in alle stijlen : den groote mannen", hoewel 't
„oulinks ook den grooten mannen" was . 9)
3)
') Blz . 78 . 8 ) Blz. 81 .
Waern . LXIII . ') Blz . 28 .
`) Blz . 15 : den goeden mannen, vrouwen, wijven .
`) BIz . 44 . ') Blz. 23/3 ; vgl . 20 v .v . 8) BIz . 23/4. ') Blz . 340 .
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Dat volgt ook Bolhuys na in 1793 : die naast de, voor 't
mannelik en onzijdig : den, en voor 't vrouwelik der stelt. 1)
De reden is duidelik. Dan was er verschil in naamval!
Nu heeft men weer vastgesteld wat ten Kate in zijn tijd
als `oulings' regel noemde. Mischien omdat de meeste
grammatici er voor waren, en dit den in hoogdravende stijl
als regel aangaven.
Over 't belanghebbend of meewerkend voorwerp, of
„dadelike bepaling" of hoe men dat noemen wil, meld ik
dat de Twespraek van 1584 ook voor 't vrouwelik en onzijdig
een n noteert ; dus : den here, vrouwe, diere!
Van Heule in 1626 vindt wat nieuws voor 't fem . uit ;
en wel „de ofte der ofte ter.
„Merk" - zegt hij - „bij eenige Ervarenen wort het
Ledeke De des Vrouwelicken geslachts Der in den Gever
gestelt, om dat het Geval van den Gever, nootzaekelic (!)
behoort (!) uytgedrukt to worden, maer om dat het Ledeken
De, in den Baerer Der heeft, zo vereyscht de gelegentheyt
der zaeke, dat de Buyginge in den Baerer ende in den Gever
verscheyden zij, daerom hebben wij in den Gever Ter gestelt,
alhoewel het woordeken Ter zomwijlen in eenen heelen
anderen zin gebruykt wordt." 9)
Wil men duideliker bewijs van taalmakerij ?
Hooft vindt dit anders nog wel aardig. Hij wil zo iets
voor 't mannelik ook . Ergens ,in een oud manuscript" las hij
„Menighe Ryme zoo is gemaeckt,
Die ter ziele luttel smaekt ."
Hier stelt de Dichter voor Artikel in Datif Foeminyn
Ter, als men nu in Datif masculin ten stelde, zo waer daer
onderscheidt tussen den Datyf en Accusatyf gevonden in
Masculyn & Foeminyn . ')
Men vond dit zeker wat al to kras ! En heeft het niet
overgenomen
')

Blz . 31 .

') Blz . 25 .

') H o o f t, Waern . XXV .
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Zo stelt Hooft in z'n Waerneming voor in plaats van
hem als belanghebbend voorwerp hum to nemen, ,om hem
to onderscheiden van de Accusaty f." 1)

Dan ,zweemde aldus de singelaer na den Pluraelen", zeit-ie !
Ook dit heeft men maar gelaten voor wat het was ! Evenals
him dat Kok 2) in 1649 er bij opgeeft !

Over hun en hen in 't meervoud moet ik wat breder
uitkomen, dat is een grote warrommel . To meer omdat
men ook nog verschil maakt tusschen heur, haar, ze met
hun en hen.
De Twespraeck van 1584 geeft voor 't mann . alleen op
hen of henluyden, en met een voorzetsel van hun of hunluyden . 3)

Van Heule in 1626 dekreteert hun, naast het object hen ;
met een voorzetsel schrijft hij van hun .
Ampzing in 1649 houdt zich ook hieraan 4) ; alleen als
toonloos suffix geeft hij als voorwerp ze : ik hebse (do
mannen) gezien .
In 't zelfde jaar geeft Kok zijn Nederduitsche Letterconst
uit, en daarin vindt men als voorwerp haar, ze oft hen,
naast hun als dadelike bepaling. 6)
In 1653 schrijft evenwel Leupenius in alle gevallen hun
voor 1 En ook mag ze gebruikt.
Kent doze grammaticus dus de vorm hen niet - hij is
Noordnederlander - Bolognino, een Antwerper Canonic, die
in 1657 een spraakleer uitgeeft, kent niet anders dan hen ! 1 )
') Waern . XXXI . Er staat 'hun' (ten Kate I, b1z. 723) ; nit hot
verband blij kt dat hot `hum' moot wezen. Bij B r e d e r o, V o s, e . a .
men wel `hum', maar als objekt ook! 't Is volksdialekt. - Zoals ook
opgemerkt wordt door E r n s t Z e y d e l a e r : „In sommige districten
van ons land, inzonderheid in Gelderland, zogt men : hum voorhem"
Vervolg der regelmatige nederduitsche spel •konst. Amst. 1772, b1z. 128 .
') Blz . 22 . ') Blz . 81 .
') Blz. 74 ; hij vergelijkt't met hot affixum Hebraeorum . Vgl . b1z. 75
") Blz. 22 . ') B1z.35.
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Ten Kate in 1723 geeft willekeurig hen of hun in alle
gevallen .
Dat vindt Ds . Alberthoma in de Voorrede van zijn
Mengeldichten niet in de haak . Die schrijft overal hen .
Want in 't enkelvoud is 't hem . , Waaruit schijnt to volgen
dat men in het meervoud ook gevoeglijkst schrijve hen ."
Waarop Zeydelaar in 1772 aanmerkt : ,,in sommige Distrieten
van ons land, inzonderheid in Gelderland, zegt men : hum
voor hem" ; - die heeft dus 't zelfde soort argument ; en vervolgt-ie : „evenals nu van hun verwandelt kan worden
in hunner, zo moest van hen opleveren henner," en dat is
er niet 1 1) Ook map, ze gebruikt .
Bolhuys stelt in 1793 weer : hun naast hen, en van en aan hun .
En zo is 't gebleven, behalve dat na een voorzetsel men
de zogenaamde accusatief heeft gedekreteerd !
Voor 't vrouwelik geeft de Twespraak van 1584 als object
haar en haarluyden, op ; en ditzelfde als dadelike bepaling ;
ze is alleen fem, object .
Van Heule dekreteert heur en heurlieden .
Kok voegt er ze 2) bij voor 't object ; maar als dadelike
bepaling heeft hij hun.
Leupenius schrijft weer voor alle gevallen in 't fem . heur,
en dit hierom : „om dattet naerder bijkomt met het mannelijke
hunn, als ook tot onderscheid van het bijvoeuglijke, dat
wy schrijven haar, en niet heur ."
Als object ook ze .
Ten Kate 3) heeft haer en heur in 't fem . voor alle gevallen ;
en ,in nadruk ook wel haerlieden" evenals bij 't mast .
Maar dit alleen in hoogdravende en deftige stijl . „Dog in
't gemeenzame," zoals hij 't noemt : haer; maar dit ook voor
de andere geslachten .
') Vervolg, blz. 129 . VgI . b1z. 196 . Dit is eon mooi argument voor
die afkeuren, dat men „van af' zegt, omdat „tot toe" niet bestaat!
') Zo ook A m p z i n g : ik hebse (do mannen, vrouwen, kinderen)
gezien .
'1

I, biz . 470 .
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Haer kent Bolhuys alleen voor 't vrouwelik .
Merkwaardig is de bijvoeging : „haar en heur is maar een
verschillende tongval ." Dus daarom geeft hij 't laatste niet
op ! Hij schreef ook voor Noord-Nederland zijn Spraakkunst .
Had hij dat nu ook maar geweten van hun en hen ; dan
was hij de eerste geweest die ons dit laatste bespaard had !
Haar is sedert die tijd voor 't fem . in de Grammaire
Raisonnee gebleven !

Nauw hing vroeger hier mee samen hoe 't bezittelik voornaamwoord m o e s t wezen .
Die heur als pron . pers . opgaven, ik citeerde Leupenius
straks al, stelde vaak haar als pron . pross.
Maar laat-we bij 't begin beginnen .
De Twespraeck geeft de meervoudige bezitter niet op . ')
Wel : zvjn en haar voor de enkelvoudige bezitter .
Van Heule 2) in 1629 geeft haer voor de pluralis . Maar
stelt voor 't fem . heur voor, „zo kan men bet onderscheyt
welk de Latijnen in die woorden maeken, (!) ook mede
bequaemelic onderscheyden ."
Dus : Haere Vaders Patres Eorum . Heure Vaders Patres
Earum ."
Ampzing s) stelt dit laatste net zo vast, maar hun, niet haer
voor 't mannelik ! Hij zegt : „So word van eenen man gesegd
bet is sijn vader, sijne moeder ; van veelen, hun vader,
hunne moeder, van eene vrouw, haer vader, haere moeder,
van veele heur vader, heure moeder ."
En nog : „de leeuwen loeren in hunne holen, de sonne
steekt met haere stralen, de koeijen scheren bet gras met
heure tanden."
Is dit niet netjes alles onderscheiden aangeduid? Wat 'n
taalverrijker was deze man ! Stel daartegen nu de Antwerper
Bologni, wat 'n taalverarmer 1
')

Blz . 82 .

T. EN L. xv.

') Blz . 39 . ') Blz. 74/5.
7
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Die geeft voor 't sing op : ,heuren boek oft heur boeken ;
ende als men spreckt van 't gene dat an veule toe komt,
't zij vrouwen 't zij mannen, salmen seggen, by exempel,
hunnen boec, oft hun boecken." 1)
Leupenius geeft alleen voor een enkele bezitter zYn en
haar ; van een meervoudig bezitter spreekt hij niet .
Ten Kate in 1723 schrijft als antwoord op de vraag :
„hoe verkiesje (!) die (pronomina) to ouderscheiden?"
,,De mannen of de kinderen namen hunne kleederen,
wordende dit hunne voornamelijk in Deft . of Hoogdr. stijl
of ook wel tot duidelijker onderscheid gebruikt . Dog ons
Haere (of Heure) - hij maakt bier dus geen onderscheid ! --„ziet niet alleen op een Enkele, maar ook op meer als eene
Bezitster, als De Vrouw stak hare hand uit . . . en wederom
De Dogters volgden hare (of heure) moeders ."
Maar ook, in gemeenzame stijl vooral : „De mannen,
vrouwen, kinderen hieven hare handen opwaerts ten Hemel !"
Nog al gemeenzame stijl zo I
't Verschil tusschen hun en haar voor 't plurale handhaaft ook Hoogstraten-Outhof en Hoogstraten-Kluyt ;
en van Bolhuis, en al ooze schrijftaal-grammatici!

Men maakt tans een onderscheid in de Imperatief tusschen
doe en doet, op schrift wel to verstaan . Want de beschaafde
Nederlanders wisselen de vormen met en zonder t geregeld,
evenals dit in de ME. al gebruikelik was .
't Verschil van nti kan ik nog niet aangeven . Meest
gaan ze door elkaar en zijn dus dubbelvormen .
Maar in de ME . en later, schijnt in de spreektaal, zoals
prof. Roorda ~) al opmerkt in 1858, de vorm met t de
nadruksvorm geweest .
')

BIz. 35 .

') Spreektaal en schrij ftaal, b1z . 146 .
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En nu de heren grammatici? Zoeken ze er naar waarom
men nu dit, dan dat zei ?
Wel nee .
Veel makkeliker is to zeggen : tel est mon bon plaisir!
Van Heule 1) in 1626 schrijft : heb ofte hebbe ,gig . En
Hebbet gylij, Zyt o fte waest gy . En : Dat Gylij zijt.
Huber voor z'n Psalmen in 1624 geeft op : Gig loo ft God,
en : lovet God . En ook : Geef ofte Gee ft my en ,geeft my,
So mede kom, bidd, smeek, ofte smeekt gy, in 't meervoud,
komet, biddet, smeeket gy, etc . 2)
Ampzing komt dichter bij Hubert dan bij van Heule .
In de indicatief schrijft bij : gy spaert, en gy spaert, gy
buert, gy bueret - gy gee ft, gy gevet - gy ga ft ofte gaef t,
gy gavet. 3)

Men mag bier uit opmaken dat hij de imperatiefvormen
net zo in schrift onderscheidde .
Kok in 't zelfde jaar geeft evenwel lees, schrig f, min,
vraagh, of min du, naast mint ghy ; wees du, naast weest
oft zyt ghy enz. 4)
Leupenius in 1653 heeft voor du 't pronomen gy : leer
gy, gee f my dat. 6)
Verwer in 1708 weest of syt gy en weest o f syt gylieden,
stelt gy, stelt gyl . 6)

Maar hij voegt er bij : regelmatig (!) moest het wezen
in de singularis echter!
Dichters zetten wel eens stell', sing', maar dat mag in
proza niet . Dan kwam er verwarring met de 3e persoon .
De grammatici namen op voorbeeld van de Latijnse
Spraakleer ook een 3e persoon Imp . „ging' hig" aan !
En als dichters deze vorm koom' kinderen voor koomt
gebruiken, dan is dit een soloecisme, een persoonlike term
van een dichter, die - - ongepermitteerd is .
Ten Kate maakt op : gae en gaet 1 7)
En zo ook Kluyt in 1759 : „de schooljongens zeggen da
willet gy, singet gy,

')

B1z . 59 en 96 ; en 61 .

*)

Blz . 24, 35, 27 .

') Voorrede, b1z. f 4 . ') B1z . 61, vgl . 64.
') Blz. 42 . vv. ') B1z . 521 .

5) B1z . 56 .
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mihi librum geef mij 't boek, als zij tot een spreken, maar
tot meer : date geeft ! !" En dus - evenzo moet bet in 't Nederlands !
En zo leren sommige grammatici 't nog . En - geven
dit dan een wetensehappelik vernisje met - „zie de
oudere taal" !
Maar - welk goed Taalkundige laat ouder taal - en
etymologie - gelden als to regelen de nu-taal ? ! Met?! ? ! (Wordt vervolgd .)

B. H.

HEL . LAPIDOTH-SWARTH HAAR LAATSTE
BUNDEL.

Wie uit verzen van Hel. Lapidoth-Swarth een levensgeschiedenis zou willen samenstellen, zou handelen bijna
als de kleermakers van Andersen's Keizer . Niet dat hier de
stof ontbreekt, zoals zij druk bezig waren in het ijle to
knippen en to naaien ; maar deze stof is als 'en mist die
niet is waar men zelf staat, maar even verder hangt hij
weer, doorzichtig eerst, maar steeds dikker . Wij hebben
daarin to berusten. Eens heb ik er over geklaagd, dat wij
zo graag eens door het dichte gordijn heen wo-hen zien,
maar niet konden . En nu is de zaak dezelfde nog : ook
Octoberloover verscheen zonder datum voorin, zonder data
onder de verzen .
Ik zeg dit niet om 'en aanmerking to maken, maar om
er de veronderstelling op to laten volgen, dat het wel kan
zijn dat al deze verzen achter elkaar geschreven zijn, dat
er waarschijnlik niet onder doorlopen uit baar jonkheid, om
de stijl en omdat er meer dan ooit 'en droefgeestig waas om
deze bundel hangt . Er wordt 'en sombere wanhoopsperiode in
doorgemaakt, die het bundeltje zb op zich zelf, om het
vers, om de gedachten alleen, geen opwekkende, begerenswaardige lektuur doet zijn ; maar die het hoogst belangrijk
zou maken, als men het beslist, zoals het is, beschouwen
mocht als 'en stadium in de ontwikkeling van dit zieleleven . Maar dat kan men niet . Neem alleen maar de volgorde .

102

J . B . SCHEPERS .

Van de drie rubrieken, waaronder deze verzen zijn samen .
gebracht, zijn er twee, de beide laatste : Balladen en Ghazelen
die geheel nog in de droefheids-, wanhoopsmist staan . De
Balladen eindigen alle 4 met de dood en de laatste, de
Ghazelen zijn al even somber, getuigende No . XVII, het
allerlaatste versje uit het bundeltje,
0, die wereld van stralenden bloeienden schijn
en die afgrond zoo donker daaronder
en tot slot dat er wellicht
Nog een ruischende lavende liefdesfontein
daaruit oprijst. Wellicht! En toch onder de eerste vijftig
verzen samengevoegd als Sonnetten en Liederen zijn er al
die meer zeggen, die mogelik 'en richting al aanwijzen
hoe de dichteres uit de mist hoopt to komen : zoals in
dat lied XLIII Naar 't luwe dal, dat mij dan ook van
latere tijd dunkt dan b .v. de laatste Ghazele.
De lente lokt naar 't luwe dal,
Vraagt of ik 't altijd schuwen zal .
- ,Verlaat nu 't blank dat nimmer smelt
Voor blauw en groen van meer en veld !"
Wel drijft mij heimwee naar het dal,
Maar 'k voel mijn dalen als een val ;
en toch, iets verder
Nu drijft verlangen fel van pijn
Omlaag mij waar de menschen zijn,
Waar broedren zwoegen, die 'k verliet
Voor 't hooge leve' en 't eenzaam lied .
0, broedren ! 'k ben zoozeer vervreemd !
Versta 'k de taal nog van Uw beemd?
0, toorn niet, wijl ik wederkom
Met leege handen, bleek en stom ;
Wat zij meebrengt uit de hoge ijskoude sferen is alleen :
. . . . wederschijn van morgenrood .
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Er is daar, in de eerste rubriek, nog iets dat ons hopen
doet dat deze sombere stemming niet eeuwig zal duren
immers de Stille vijver (XLV) werd ook gewond door stenen
van lachende jongens, die er ,smartekringen" in beschrijven
en de ,spiegelbeelden" verstoorden ;
En toch, de wonden heelden,
De steenen zonken, die haar vrede stoorden .
Om in bet beeld to blijven - de smartstenen van haar
leven zonken niet gauw en de vrede is nog altijd niet
hersteld.
Wat is de oorzaak van die wanhoop geweest ? Mensen
die - zo zijn ze - graag alles willen weten, zullen blijven
mijmeren bij dit sonnet : (XXIV blz . 35)
LANG GELEDEN .

Ik vroeg : - „0 Toekomst I hebt gij Neil voor mij ?"
Zij lachte en sprak : - ,Geloof aan mooie droomen!"
Doch ik : - „Mijn lot, of 't bitter weze of blij,
Is al beslist, ik wil geen waarheid schromen ."
Den rozesluier had ik haar ontnomen,
Haar droef gelaat werd bleek van medelij,
- „Geen dartle zoon zal u omhelzen komen,
Geen blonde dochter bloeien aan uw zij .
„loch zullen vele' u rijkgezegend wanen,
Wijl ge in uw lied uw leed vermooien moogt
En, als een kind met kralen doet, uw tranen
Tot paerelrijen saam to snoeren poogt .
En Nijd zal honen, breekt ge u nieuwe banen,
- „Wat bast uw kunst?" wijl kunst geen tranen droogt .
En omslaande met meelij in hun hart, lezen ze deze
regel :
k Zwelgde ook nooit in moederzaligheden
En nu zullen ze gaan doorfantazeren over haar leed ;
maar vastheid krijgt hun vermoeden ook daar niet door .
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Deze vrouw blijft 'en eenzame, zoals zij zegt in dat eerst
aangehaalde vers
In reinheid levee was mijn doel
Hoog boven kudde en marktgewoel .
In waarheid leven was mijn wil,
Mijzelven wezen, hoog en stil .
Hoog woonde ik boven't hoogste woud enz .
Daar hebben wij, dunkt me, de sleutel tot het geheim
van deze vrouw . Laat mij een ander beeld voor haar
gebruiken . Zij is de geheimzinnige rijke edelvrouw, die
zich meer en meer heeft afgezonderd van de levende
wereld, om tot zich zelve in to keren en die zich alleen
nu en dan vertoont om aan het haar niet kennende yolk
de gouden munten van haar denken aan to bieden. Velen
hebben die een tijdlang om de mooiheid, de zeldzaamheid verzameld en bewonderd ; maar er waren al dadelik
ook genoeg die voor zulke munt geen oog hadden, omdat
ze er de historie niet van begrepen ; en, toen er telkens
meer kwamen en de verschillen met vorige, voor leken,
niet duidelik waren, hebben velen haar stil laten doorrijden ; anderen hebben haar smalend achterna geroepen
of ze niet wat beters kon geven, waar je meer aan had,
en maar heel enkelen zijn haar stil blijven naogen en
hebben elke uittocht weer met vrome genegenheid afgewacht
en toegejuicht . En de onverschilligen weten niet, hoe zich
dat goud van haar denken en dichten gewijzigd heeft, hoe
het gloedvolle jonggoudene geworden is tot dof herfstig
oud goud. Maar de edelvrouw ontnam door haar willekeurig samen voegen van de munten soort bij soort de
wetenschap elke draad om door to dringen tot de muren
van haar kunstkasteel ; voor de meevoelenden echter die
genoeg hebben aan wat zij biedt is het een weemoedig
gezicht, die droeve edelvrouw to zien rondgaan door de
mensenwereld, eenzaam en stil, tot zij zich weer in de
stille afzondering tot mijmeren zet .
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En zou er nu kans zijn dat die edelvrouw werkelik ,naar
't luwe dal" gelokt werd als zij zelf vertelt ? De taal van
de „broedren" behoeft geen bezwaar to zijn : haar Nederlands kent ze nog al tamelik wel . Menigeen onder de
broedren zou haar dat kunnen benijden . Zij moet natuurlik
eerst heenkomen over dat zo best to verklaren gevoel
dat bet ,dalen" „een val" is .
En ook dat zal dan wel komen . In bet laatste sonnet (L),
dat ik nu maar aanneem als het laatst geschreven van dit
boekje, al staat bet zowat in 't midden, zegt ze dat zij is
als 'en
Kind, nog weenende in zijn droom,
Waar't speelt met engle' in d' eeuw'gen lelietuin .
Hartelik hoop ik op 'en blij ontwaken met oog voor'en
wereld die werkt en lijdt, maar die ook gelukkig kan zijn en
rustig-opgewekt en die aflokt van het spelen met englen
in de eeuwge lelietuin.
Immers, er zijn mij teveel verzen in deze bundel, niets
dan ,Spielerei" met beelden, niet-te-voorschijn-komen-vanlevende-schepsels, zij bet dan ook scheppingen der fantazie .
Indertijd in dat Inooie krachtige bundeltje Passiebloemen
(blz . 11) schreef zij
LIEFDE EN TROTS .

Laat Liefde en Trots nu worstlen borst aan borst,
Het godenkind, dat tranen drinkt en bloed,
De koene krijgsman, heet van heerschersdorst
Daar staat geen troon voor twee in mijn gemoed .
0 Trots, zet op haar naakten nek uw stalen voet !
Een zilvren helm bekroont haar vorstlijk hoofd,
Haar teedre leden, onder 't blank gewaad,
Beschermt een pantser, dat triomf belooft .
In d'afgrond van haar oogen vonkelt baat,
Als sterrenschijn in donkre waatren, 's avonds laat .
Bij 't strijden valt haar vloed van lokken los,
Als gouden slangen kronkelende in de zon,
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Als gloed van verre vlammen wild en ros,
Als weerschijn van rood bloed, warm nit zijn bron,
Als profetie van 't purper, dat zij nog niet won .
Al slaat zij de armen slaafsch hem om den hals,
In wulpsche omhelzing, hij weet al to wel,
Hoe koud haar hart is en haar woord hoe valsch,
En hoe haar kussen branden als een hel .
0 Trots, schenk geen genade, maar bestrijd haar fel !
Zij valt ! - Nu juich en zing een zegelied,
Spreid purper voor de voeten van uw vorst
En spaar uw palmen en uw rozen niet I
Schenk vol den beker voor zijn beerschersdorst,
Zet op zijn hoofd de kroon, sla 't purper om zijn borst
Ontsteek nu vreugdevuren wijd en zijd,
Laat vanen wapp'ren van den torentrans,
0 ziel, mijn ziel, door koning Trots bevrijd !
Nood heel uw volk van droomen blij ten daps,
In blanke feestkleedij, op 't hoofd een bloemenkrans .
Laat luiden klokken voor bet kroningsfeest,
Weerklinke alom muziek van harp en fluit ! . . . .
Doch laat mij weenen om wat is geweest
En liefde's lijk draag 't zacht de stadspoort nit,
Bestrooid met witte bloemen, als een doode bruid .
Wat 'en verschil in kracht met verzen van nu, wat 'en
verschil in taal . Nu wil ik dit niet als aanmerking op deze
bundel beschouwd zien, maar wel even vaststellen, dat hier
al weer een dichter(es) is, die niet vloeiender, gemakkeliker
rijmend wordt in de loop van de tijden . Het gaat haar als
Beets ; maar tevens wil ik er deze opmerking aan vastknopen : als we haar verzen naar de meerdere of mindere
gemakkelikheid en stotendheid zouden moeten beoordelen,
zoals dat bij Bredero gebeurd is, dan zou Liefde en Trots
stellig uit deze tijd ziju en niet van ± 1890 en menig
vers van Octoberloover nit H61-Swarth's meisjesjaren . En als
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bet bij haar dwaas is, zo to redeneren, waarom dan niet
bij hem ook ?
Blijft de kracht, de scheppingskracht en zie, toen werden
die Liefde en die Trots tot levenden, tot schepselen . Zo
werden haar gedachten (Passiebloemen blz . 14) bepaald tot
Kranken in een hospietaal : men zag ze voor zich, de zieken :
hun doortrilde bet gedachtenleven van de dichteres.
Welnu in dit bundeltje staan drie sonnetten onder bet
hoofd Verlangen en Hoop en nu mag dat drietal zo beginnen
Ik zag Verlange' in teeder nevelblauw
En Hoop in meigroen spelen met elkaar ;
Hoop vlocht Verlangen blauwe bloeme' in 't haar
En knoppend loover droppelend met dauw
enzovoort ; bet worden geen levenden ; afgezien nog van de
vraag in regel 2 of nu Hoop in 't meigroen is gekleed,
wat ik denk, of dat zij samen in 't meigroen spelen - men
krijgt ook door verder lezen geen volstrekte zekerheid . - En
nu speelt de dichteres wat met die poppetjes, waarbij later
Dood nog even genoemd wordt, de maaier Tijd" even
optreedt, terwijiVerlangen af-gaat door bet ,plechtig wenken"
van ,Plicht" .
Zo kan een schrijver komen tot de retorika van eigen
beelden en dan wordt bet tijd voor hem 'en andere weg
in to slaan . Zo zijn nu natuurlik niet alle verzen, vele niet .
Zelf gezien, meegeleefd, vol melodie, zijn b .v. doze regels uit
Winterstorm (XVI b1z . 24) .
De regen roffelt op de strakgespannen
Schermen, rouwzwart, lantaren-overglommen,
Een droeve marsch op sombr'-omfloerste trommen,
Op trage maat van zwaren stap-van-mannen .
Windvlagen loeie' uit kerkhoflaan, als drommen,
Verdoolde zielen huiverbang verbannen
Uit huis van eigen lijf, met twijge' en pannen
Mij dreigend, tot haar wanhoop doet verstommen .
Toen zij eens zat in de Kerk in Juni (XXII blz . 33)
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heeft zij stellig die zucht gevoeld om naar buiten to gaan
waar Aarde en Zomer hoogtij vieren .
En zo meer.
Voor mij is echter 'en vers als Haardgloed (XVIII b1z. 26)
een, waarvan de gedachte wat al to gauw is aangegrepen
en in de sonnetvorm gewrongen, zonder dat ze tijd had
zich er recht in to voegen . Waar de dichter de gedachte
de tijd gunt rustig in z'n brein om to woolen, daar onbestemd wat to neurien en ten slotte in vaste maatgang to
zingen, daar komt bet vers in klaarheid als gesmolten en
gezuiverd metaal uit zijn pen vloeien . Zo is bet bij ieder,
zo is bet bij haar . Daartoe hoort 'en rustig bewuste
kracht en die wensen wij haar toe, haar en andere diehtersvan-'t-eigen-ik, zodat werkelik zo gauw mogelik bewaarheid
wordt wat ik indertijd in de eerste jaargang afl . 1 van
Den Gulden Winckel geschreven heb : „de zielspoezie, de
sonnetterie-van-'t-eigen-ik daalt weer of van bet Walhalla,
waarin zij zich (einde IIde Book, van Bragi n .l.) van de
Aarde teruggetrokken heeft en or zal 'en nieuwe dichtkunst komen voor de „tobbende tastende mensen ."
Wel beschouwde ik „de verwording" - o meneer
v. Nouhuys, die dat woord alleen in slechte zin kende, ik
gebruikte bet, zoals bij iemand die z'n taal als iets levends
voelt van zelf spreekt, in de eigenlike zin van de delen veren worden, dus als in-'en-andere-vorm-worden, zich wijzigen
- welnu die verwording van de dicht-kuust, „van de aanbruisende, oppervlakkige, warm-voile . . . tot de sombere,
maar veel dieper-gaande, intense kunst en sonnettenpoezie
van onze tijd" beschouwde ik als 'en vooruitgang, maar
do straat, waarop men gaat, loopt uit op de dood en kunst
moot uitlopen ten slotte op bet levee en dat is to vinden bij
de ,tobbende tastende mensen ." Doze andere, ruime,
zonnige weg in !
Zo wens ik Hel. Swarth dan goeie reis naar 't luwe dal :
wij zullen haar met vreugde begroeten in ons midden .
Haarlem.

J . B.
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Van Helten, Vondels Taal, I, 75, noteert nit Vondel :
linden voor linde . Uit Hooft, Velzen, kent men : eycken voor
eik (in de echo als de Schildknaap Timon ondervraagt) .
Dat van Helten terecht zulke vormen nit de samenstellingen
met boom verklaarde, dus uit lindenboom etc . (samengesteld
met het stoffelik bijvoeglik nw.), blijkt uit vormen als
berkem dat ik uit de mond van een ouwe boerin uit Berkum
bij Zwolle noteerde, met en benevens berkemboom ; als
beukem dat ik uit de mond van een ouwe Goudse molenaar
vernam ; m toch is bier uit de eenmaal volgeude b to
verkiaren.
v. d . B .
POPJES.
Dat zijn de jongste broertjes van silhouetten, schaepmannetjes, kiekjes enz. De Hollandsche Revue van November
heeft bet erover . Netscher vertelt van zijn bezoek aan de
ijzergieterij to Ulft :
Die menschen zijn bezig popjes to maken .
„Popjes" ?
Ja dat is geen woord van mij (t . w . de direkteur) maar
dat is door bet yolk verzonnen . Dat zijn brievenbussen, en
olnda.t de bestellingen van meneer Pop komen, heeft men
ze gemakshalve „popjes" genoemd .
*
*
En nog wat uit hetzelfde artikel :
De officieele naam van deze machine is „zandblazer',
maar bet yolk bier heeft er een anderen naam voor .
Wanneer je veel met het yolk omgaat (de direkteur is
weer aan 't woord) dan leer je pas's inzien welk een spraakmakende gemeente dat eigenlijk is . En goeie woorden dat
ze dikwijls vindenl Hier ook weer in dit geval. Zie, de
machine maakt cen slingerende, een soort van s-vormige
beweging, en daarom hebben ze 't de „wiemel-wammel"
gedoopt . Doet dat bet niet goed he ?
P. H . M .
U.

KLEINE MEEDELINGEN.

Dr . FRANZ JAHN . - Ueber das Wesen
des Komischen . Wissenschaftliche Beilage

zum Jahresbericht des Friedrichs-Realgymnasiums zu Berlin . Ostern 1904. Berlin, Weidmann

Schrijver handelt over Metaphysik des Komischen ; Psychologie des Komischen ; Aesthetik des Komischen, en ten
slotte - men proeft de leraar er uit - : Der praktische
Nutzen des Komischen .
't Geheel is wat duits, wat breedsprakig, breedzinnig .
Kernachtig juist is wel anders . Maar toch staat er natuurlik veel goods in . Vooral in 't laatste hoofdstuk geeft do
S. wenken over 't Komische" voor 't onderwijs, waar ik
ten voile mee instem . Komiese en humoristiese litteratuur
moot veel en 't eerst aan ooze jonges meegedeeld . 1)
Ik citeer
„Auf einem Kunsterziehungstag in Weimar hat sich
Heinrich Hart ueber die Bedeutung der humorhaften Stimmung so ausgesprochen : ,Alles Kunstempfinden wurzelt in
einen Ueberschufs an Lebensgefiihl, and daher kann die
Erziehung zur Kunst nicht genug an Freude and Begliickung
atmen . Gerade fiir die Jugend aber ist in dieser Hinsicht
1)

Is in „Analecta" niet eon begin gemaakt voor Nederland?
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der Humor der beste Stimmungserreger. Hebel, Reuter,
Dickens, Jean Paul mussten im Vordergrund stehen, statt
wie jetzt im aussersten Hintergrund" (vgl . den Tag . 14
Nov . 1903, No . 535) . In seinen Worten liegt ohne Zweifel
ein richtiger Gedanke ausgesprochen . Mochte er sich zum
Nutzen unser Schiiler auch in weiteren Kreisen Bahn
brechen l" (blz . 36) .
Maar er staan meer goede opmerkingen in. Wat is 't
komiese ?
„Wirken nun alle Dinge, die die von uns aufgezahlten
Eigenschaften besitzen, komisch? Wir sehen sofort : Vieles,
was klein, hasslich, dumm, unsittlich ist, wirkt anders : Es
wird entweder gar nicht beachtet, oder es ruft Ekel, Mitleid,
Furcht, Entrustung, Unwillen, Langeweile u . s . w . hervor.
Wir kommen zu der Behauptung, es sei nicht das Kleine,
Hassliche, Dumme u . s . w . an sich, das lacherlich wirke,
sondern nur der K o n t r a s t, in dem es zum Grossen,
schonen, Guten, Klugen erscheint . Nur wenn wir dieses
entweder mitsehen oder mitvorstellen, stellt sich, so sagt
man, das Lachen ein ." (blz. 5 .) 1)
't Kontrast dus dat do toeschouwer of hoorder merkt .
En wat is 't humoristiese ?
„Der Humor endlich ist nur den Grossen in der Welt
des Geistes eigen, die hoch genug fiber den Dingen stehen,
um frei and unabhangig von ihnen zu sein and Lust an
ihnen zu haben . Er ist nicht blofs wie der Witz Lust am
Urteilen and Erkennen, sondern am Dasein, an der Welt
iiberhaupt . Der Humor schliefst Scherz and Witz in sich
and braucht sie als Mittel zu seiner Zeit . (blz. 10) .
„Von alien Arten der komischen Empfindung zeigt d e r
Humor die reinste Form ." (blz. 25) .
Zw.

B. H .

') Zie ook over 't komiese J . t e W i n k e 1, Inleiding op het Wederzljds Huwelikebedrog, Zwol . Herdr . No. V .
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De XXste Eeuw, Febr. 1905, o . a . : Dr . A . A let r i n o, Gebroken
Klanken . - J . R e d d i n g i u s, Gedichten . - Dr. J u r i s, Vier Ton. Julius de Boer, Sonnetten . - Joh . W. Broedelet, 'n Streek .
De Nieuwe Gids, Febr . 1905, o . a . : G. van H u l z e n, Weggezakt (vervolg). - W i l l e m K l o o s, Verzen .
De Beweging, Febr . 1905, o a . : F r e d e r i k van E e d e n, De kleine
Johannes (vervolg). - Jan P r i n s, Gedichten . -- S t ij n S t r e uv e l s, Zonder dak. - F r e d e r i k van E e den . Shelley's Epipsychidion . - J . K o o p m a n s, ,Maurits Lijnslager" en z'n Ideaal burgerschap . (1) - 0 . C . B o u tens, Zwervers Lied.
Vlaanderen, Jan, Febr. 1905, o . a . : S t U n S t r e u v e l s, Jeugd . Aug . Vermeylen, De Strijd met do Engel . - F. Verschoren,
Nonkel Sooi. - C y r i e l B u y s s e, Z'n iegen boas zien. - R e n e
d e C l e r c q, Verzen (Blakende Blozelaar, Zorg en Zegen). - F e rnand Toussaint, Herfstaandoening.
- Richard de Cneudt,
Herfstgedichten (Droef is de regen, Ik voel een vreemde goodheid,
De witte wolkjes).
Groot-Nederland, Febr. 1905, o . a. : Louis Coupe r u s, Van oude
Menschen, - Do dingen die voorbij gaan (II) - W i l l e m K a I m a,
Herfst. - Adolf Herckenrath, Winterjoel . - Top Naeff, De
Dochter. (I) - Annie S a l o m o n s, Gedichten . - . Is . Q u 6 r i d o,
Heyermans' Diamantstad . (1).
Volkskunde, 9de-lode afl ., o. a. : Dr . Jos . S c h r ij n e n, Etymologische
Folklore . - Prof. Dr. H. L o g e m a n, Hankee (etymologie) . W . Z ., Hoe de schare zich het werken van eon groot dichter voorstelt . - W . Z . en A . C . D ., Bliksemr}jm . - A . D o Cock, Spreekwoorden en Zegswijzen, afkomstig van oude gebruiken . - A. De
Cock, Hot Stilzwijgende Koppel .
Noord en Zuid, Dec . 1904, o . a . : J . E . t e r G o u w, Geld in do Appelen . Eene numismatische Studio, bijdrage tot de verklaring van
Brodero . - Magito.
Noord en Zuid, Jan, Febr . 1905, o . a . : J . E . t e r G o u w, Taal en
zeden onzer Vaderen, toegelicht door eenige oude kluchtspelon . E . R ij p m a, Bepalingen van Gesteldheid .
De Gids Febr. 1905, o . a. : S t ij n S t r e u v e l s, Grootmoederken . Prof . R . C . B o e r, Eene nieuwe hypothese over de oudste bevolking van Noorwegen . -- Dr. D . C . H o s s e 1 i n g, Hot Negerhollands
der Deensche Antillen .

BREDERO'S LIEFDE VOOR MARGRIETE .

Het is 'en aangenaam werk een voor ons nieuwe weg
op to wandelen en men is verbaasd, dat men er niet eerder
toe gekomen is die in to slaan . Zo'n weg heeft Dr .
F. Buitenrust Hettema in de Zwolse Herdrukken (2de serie,
Liederen van Bredero) voor 't eerst aangewezen. En hij moet
leiden naar het intieme leven van onze grote lyricus . Langs
zuiver wetenschappelike weg komt hij tot de gevolgtrekking dat Bredero's eerste verliefdheid die voor Margriete
X. al in z'n 17de jaar to plaatsen is . De bewijzen zijn
voor in genoemd bundeltje to vinden ; uitvoeriger in T . en
L . VIII. 65 vlg .
Laat mij de liederen waar bet bier stellig omgaat samenvoegen :
1 Margriete Lief ! mijn hart en wensche van mijn leven.
2 De verwe van mijn bloem, wiens schoonheyt aengebooren .
3* De soele Somer is so brandend' niet noch heet .
4* 0 Nacht, o lange Nacht, my een getuyg en trouw .
5* Dit groen besloten perck, dus genoechlijck gevlochten .
6* Hoe vaeck heb ick mijn lief gebeden . 1 )
7* Dick heb ick mijn lief gebeden .
8 Maer waerom ben ick niet soo gheluckigh . 2)
1 ) 3', 4', 5', 6', T bevatten Margriete's naam wel niet, maar op
innerlike gronden, waarover straks, voeg ik ze er aan toe. 6' komt in
uitgewerkte vorm als 7' Dick heb ick mijn liefgebeden voor in 1602 .
Zw . H. L . v . Br. blz . 112.
') 1, 2, 3', 4', 5', 6' en 8, zio B r e d e r o Uitg . III 139-142 .
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9 Mijn brosche ted're sinnen . 1 )
10 Ay schoone Dochter blont, die 't Hulzel en Paruycken . 2)
11 Ha! licht vervlooghen wyllen . 3 )
12 0 hoofdelooze Sinnen . 4)
Bij deze die beslist op Margriete slaan komen nog 'en
paar die waarschijnlik wel op haar van toepassing zijn,
maar daarmee moet men zo voorzichtig zijn, dat men wijs
doet, eerst uit bovenstaande 12 verzen zich 'en beeld to
vormen .
Ik voeg er aan toe om met het uiterlik van de liefste
to beginners de eerste koepletten van dat vers 1 ) dat de
opsomming van zijn drie eerste verliefdheden bevat .
Kon ick eens recht bedwingen
Mijn vliegend' wilt gesicht
Maar ick misbruyck dees dingen,
Daarom is t' hart so licht
5 T'lust altijt na wat varseb,
Verandering is goet,
T'nieuw maackt mij t' oude warsch .
T'veranderen is so soet,
Voor een die 't doet
10 Dat werd' ick vroet,
Door wauckelbaar gemoet.

15

20

't Oogh doet mijn tort beminne
Een frisse suyv're Macht,
Een bruynooghd' Coninginne
Heeft dees weer haast verjaaght,
Heur hair was laugh, en blont,
Heur Oogjens swart als git,
Heur lachend' roode Mont,
Heeft tandetjens snee wit,
Soo blanck als dit
Is elcken lit
Dat an haar Lichaam sit.

')

Uitg . 111 412 .

4)

L. v. Br . blz. 123. °) Uitg. III 410.

')

(Jitg .111 372 .

s1

Uitg. 111 385 .
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Als t' hart schier heeft vercreghen
t' Gheen mijn oogh garen siet,
25 De reden seyt daar teghen
Voorwaar ten dient u niet,
Anmerckt wat ghy verkiest
Ansiet wat ghy begheert,
Hoe haest een Mensch verliest
30 Daar ghy s'om mint en eert,
Schoonheydt verkeert
Versochtheydt leert,
Ghy mint dat u meest deert .

35

Doe heb ick uyt verkooren
T' geen mij wel nut syn sou,
Een deuchd-rijck, welgebooren,
Bescheyde wyse Vrouw enz .

Voor ieder zal bet nu dunkt me wel duidelik zijn, dat
de ,bruynooghd' Coninginne" (r. 14) dezelfde is als de
,,deuchdrijck, wel gebooren, Bescheyde wyse Vrouw" (r . 36, 37. 1)
Dan slaat dus : Heur Hair was laugh en blont en die
hele beschrijving van dat mooie meisje, dat bet „Oogh"
hem deed beminnen op de eerste liefde . Een nader bewijs
er voor bevatten r. 23 en 24 in verband met r. 12.
En toch zegt hij hier nog niet alles in dat hem tot de
liefde dreef ; zoals we zullen zien was bet meer nog hair
opwekking tot kunst, haar lof voor wat hij kon, en haar aanmerkingen . Maar ook haar schoonheid trof hem
stellig hevig : eerst toch zegt hij peinzende als 't ware over
wat vroeger was
Heur hair was langh en blont,
maar dan komt zij gaandeweg weer voor hem staan en
hij gaat over in de tegenwoordige tijd
Hour lachend' roode Mont
Heeft tandetjens snee wit!
')

Over doze later .

116

J.

B. SCHEPERS .

Maar de jonge man doet een beetje als de vos, die niet
bij de druiven kon komen : immers blijkbaar heeft zij zich
teruggetrokken, zoals we zullen zien . 1)
Wij weten natuurlik niet presies of nu de eerste twee
verzen, sonnetten, juist ook het eerst geschreven zijn, maar
wel dat ze 'en onbeholpenheid verraden in het rijmen, in
het waken van het klinkdicht met z'n kunst van samenstellen waarin men handigheid kan krijgen, die hij niet
heeft ; het is kinderwerk wat men van iemand van 16, 17
jaar ook wel verwachten kan . Daarom kan hij best in staat
geweest zijn om de andere verzen op melodieen to zingen,
waarin hij vrijer was, die meer natuur zijn . En zo kan het dus
best zijn dat een van de liederen die ik op 1, 2, 3*, 4*, 5*
laat volgen vroeger geschreven is .
Het eerste sonnet verklaart ten slotte alleen
So aenschouwt en bekent, dat mijn levees geniet 2)
Bestaat door Uwe gunst, Goddin, die mij gebiet .
Ghy zijt myn oogh, mijn kracht ; tot u ben ick genegen .
Het tweede zegt meer : ten eerste haar schoonheid
Klaer braldt en blinckt door al dat op de werelt is ;
en
Hot wit en 't vermillioen, so lieffelijck als fris,
Met uytgesonder s) gloor op deze Parlen 4) glooren
') Op die grond heb ik 'en tijdlang gemeend dat dit eerste verliefd
zijn sloeg op 'en ander . Nadien ick van mijn trouwe dienst (Uitg . III
261), waarin hij heftig tegen 'en meisje uitvaart, spreekt van zijn
,,kintse liefde sot" en „mijn eerste liefde was we) goed," om ten slotte
tegen haar to zeggen : „Adieu mijn sours soete lief' ; maar ook dan
klopt dat derde koeplet niet, want zij had een ander lief aangeslagen
en weer was hij hot niet, die er van afzag : Kints boeft ook niet
bepaald uit mijn kindertijd to betekenen ; onze betekenis (onnozel,
kinderachtig, v . D a 1 e) kan ook van toepassing zijn en eerst kan evengood wezen van het begin van z'n liefde voor haar .
') Genot . ') Biezonder.
') Margarita = Paarl in 't Grieks .
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dan
Aentreckelijk gelaat, geluckigh in 't bekooren .
Maar dat niet alleen ; hij vindt haar de
Eere van ons landt, van reden 1) rijck en wis
en dan komt het voornaamste
Margrite Lief! ghy hebt mijn 2) blijgeestigh gedacht
En 't eerste glinstrend vier in mijne siel gebracht
- - - - - - -- - - - - - - - - Ghy hebt myn eerste zangh en myn verliefde klacht $)
En om u dienst to doen so leer ick vrye kunsten . 4)
Zo kan men zich voorstellen, dat hij er in zegt :
Myn oogen lien u glans door dicke duysternis,
Om welcks soet genot ick alles heb verlooren
Eigenlik hadden we niet meer nodig dan dit om haar
invloed op hem to leren kennen ; maar er is meer .
Klinckdicht 3*, 4* en 5* noemen haar niet en slaan
dunkt me toch op haar, ook al om het versje dat er achter
aan komt .
In 3* is zijn liefste nog de ,Hemelsehe bloeme" als in
en haar schoonheid is ,haer wel vermaelde 5) kleet" ; er
gaat grote kracht van haar uit .
De lieve Lente leent van haer het weder-boore
Van kruyt en van gewas : sy geeft de planten kracht
evengoed als aan de jonge Breero . Uitblinkend is zij door
witte (blanke) schoonheid en roode ,blyiebeyt ."
Nog is de liefde groot en z'n kunstvaardigheid wint aan ;
maar in 4* is 't anders ; hij spreekt van
bekommert waken, en
„vaackloos" blijven in de nacht en roept de ,soete droomen" aan
')
")
`)

Verstand . s) Mt .
Mtjn eerste zingen, en mijn verliefde klacht zijn voor u .
Oude naam voor de Letteren . s) Mooi bont.
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hebt meelyden met mijn sinner,
Nadien de trouw, gejont 1) mijn lieve Vyandinne
In haer versteende hart so l veel niet en vermach .

Als hij dan in de nacht zo wakker ligt
Te mercken deur 2) de schoonheyt van mijn vrouw
dan kan hij, de ,bedroefde," als hij er „de schaduw" van
gezien heeft ten minste weer slapen en van haar dromen .
Van haar kant is de liefde aan 't voorbijgaan en zijn
treurigheid is groot en - in het vijfde zit hij in een Doolhof
,,omringht en bevocbten
Van duysend duysenden gheschillen en verdriet,
Van duysend swaerigheen, van duysend strickjens hiet, 3)
Die d' alvermogen Min nu breyd in mijn harts-tochten,
en geen Theseus wijst er de weg aan zijn „vermoeyde ziel ."
Een ,schoone heeft de macht" hem er nit to helpen .
Er zit stellig een draad door deze 5 klinkdichten, en ze
zijn denkelik in deze volgorde geschreven in begin, midden
en einde van de verliefdheid .
Daarom ook staan ze bier zeker samen in de Nederduytsche Rij men en voegde hij er veel later, op 't eind van
z'n leven misschien, immers de bundel is pas in 1620 verschenen, aan toe 'en 10 tal regels van 'en versje van toen
't nit was, 1602 . Daarvoor waren de mooiste uitgezocht .
Er heerst daarin 'en soort jongensruwheid, 'en uiting van z'n
kracht die zich verzette tegen dat doelloos achternalopen
van 'en meisje, dat toch niet wou . Als zij hem, zegt hij,
nog langer doet wachten,
Sint felten moet haer halen
Jawel, om met hem to stoeien, to draven, to springen
over de straat, malligheid, daar had zij wet oren naar,
maar hij de 17 jarige won meer en hij zou nog wel 7 jaar
op trouwen hebben moeten wachten . Nee dat nooit. En toch
haar opgeven?
') Gegund . ') Te doorgronden, to denken aan . ') Heet, gloeiend
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Ick meen, sij sal wel beter koop
Gheven, teegh ick opter loop . ')
Maar niet altijd was hij zo heftig er over . In die zelfde
„Nederduytsche Rijmen" staat nog een klaagliedje (8) waarbij
hij vraagt
Maer waerom ben ick niet soo gheluckigh
Als ghy, o Tortel-duyfjen kleen,
Die nummermeer u Gayken druckigh 2)
Verliest, dan door de doodt alleen !
Nu komen wij aan de liedjes s) toe en wel ten eerste
dat, waarin hij vertelt, dat zijn ,brosche ted're sinnen"
hem „een mannelijke Maaght" doeu minnen, „wijs en
uitghenomen . 4)
Hoe kwam dat? Van bet „deftich prijsen" ; de jonge
dichter werd in eens door een veel hooger staand beeldmooi meisj e met
Oogjens swart als git
geprezen ; hij vergat haar naam zelfs to vragen ; ontmoette
haar dus ergens bij toeval, zonder to weten wie 't was . Hij
was er beduusd van en dat „cunstigh cloeck verclaaren"
deed hem in verrukking staren „op haar volmaackte jeucht
en schoonheyts crachtelheden 6) versiert met rijcke reden
vol onvolpresen deught" .
Nooit hoorde hij gezonder, krachtiger, vloeiender, geestiger
woord . Scherp is zij in 't onderscheydt der dinghen
„als punt van Dyamant .
Natuur had lust to baeren
In groene jonghe Jaere
Een grijs en grauw' verstant .
') Er zijn verzen waarin h ;j spreekt van het land uit to gaan,
zo in dat Nieu droef schey-Liedeken : 'k Heb U noyt lief geheeten (Uitg .
III 485) en van sterven . Het is mogelik dat ook dit nit die tijd is.
Waarschijnlik ?
') Jammerlik.
") Uitg.111 412 .
`) Voortreffelik. b) Kracht.

120

J. B. SCHEPERS .

Zij wilt „de bloem uyt de gheschriften" to halen ; ,,bet
merrich en de Gheest" „uit schoone wercken" . Scherp van
oordeel weegt zij alle eigenschappen en weet schijn van
wezen to scheiden .

roept hij uit.

Ick can my niet versaaden
Van haar bescheydentheyt 1)
Of Venus is zij
Of Pallas is verresen
In schijn van Margariet .

Niet waar, er is geen twijfel aan : we hebben hier to
doen met 'en jonge hoog ontwikkelde schone, die hem
bovendien zeer genegen was en ook wel wat meer voor
hem voelde dan als de jonge dichter . Luister maar naar
zijn Amoureus .liedtjen . a)
Welk 'en gloed bij de jonge dichter, welk 'en brede
toon, wat 'en zware, voile melodie zwelt er door dit vers .
Hoe heeft zijn kunstenaarschap zich ontplooid tot grote bloei .
O Margarieta schoon, o uytgelesen Bloeme
Stroyt uyt u braef vergult en lang Goudtdradich Haer .
Een heftige hartstocht doet hem aan haar lijf denken,
dat begeren .
Hij smacht er naar haar to kussen ; hij is in staat to
sterven : zij ,ontsuiget" s) hem
dat lieffelijck Ghebloemt
Dat ick to plucken plach van u Purpere Lippen
0 geef mij die heerlike kussen met hun kracht, hun
leven, hun pit terug .
Mijn oogen syn verstaart, met schimmer 4) blint geslagen
Belampfert 5) zoete lief u Goddelijck ghesicht
0 Vriendelijcke Mont ick en can niet verdraghen
U Flonkerighe brant en vonckend' ooghen licht
Omhelst mij waerde Lief en laet mij troost verwerven .
') Verstand . ") Werken, III 372.
') Tn de Grote uitgave, III 372, staat ,ontsinget ." Hettema heeft
,,ontsuiget." De eerste krioelt van fouten, dus . . . .
4) Glans . 5) Gebiedende wijs : omsluier .
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Er zit zoveel gloed in dit vers, dat ik beslist weet, bet
kan niet anders : Bredero moot in deze periode meer verzen
voor haar geschreven hebben . Het was zo'n echte
gloed, dat men de verzen op Margriete, of waarschijnlik
op haar gedicht terstond kan scheiden b.v . van die op
Tesselseha . Wie de moeite wil nemen, de eerste regels
van de door Dr Hettema samengevoegde verzen die beslist
ter ere van Tesselscha geschreven zijn na to zoeken in de
grote uitgave behoeft niet to twijfelen . Het onderscheid is
to groot ; bet is bet zelfde als tussen 'en vers van Breero
op Margriete en b .v. Hooft's Sal nemmermeer gebeuren my
dan nae deze stondt . 1)

Dit vers is in z'n eerste 4 koepletten slap Brederodiaans
en dan pas komt de keurige Hooft er uit, die niet zo diep
voelde, maar de heusheid had, om de liefste die hem de
bons gaf een kompliementje to maken door haar tranen
in parelen to doen veranderen en die Venus als tovermiddel
in de oren to hangen . Of die verandering van tranen tot paarlen
echt van Hooft dan wel van Bredero is, kan bet nu volgende
vers misschien bewijzen .
Omgekeerd ? Toch wel niet, als men maar denkt aan
de grote invloed die Bredero op Hooft had . ~)
Ha ! licht vervlooghen wijllen s)
't Herdencken van u weelde maact mij druckigh
Wat nyt doet u soo yllen?
Zo roept hij uit en we voelen dat de liefde-, de gelukzon
zal ondergaan. Maar waarom ? Dit vers vertelt bet ons
duidelik : de liefde voor, de krietiek van haar hadden de
dichter in hem wakker gemaakt en dit veelzijdige, dolle
genie was met 'en massa liederen in eens to midden van
bet in vele opzichten kleinsteedse Amsterdam komen to
staan . En de mensen vouden z'n liedj es mooi en hij scheen
geluckigh
Ja so verweent,
Dat de gbemeent
') Zie T. en L. XIII 13 vlg K o l l e w ij n, over H o o f t on de meisjes
Spiegel .
') Zie voorrede L . v . Br. XII en noot . s) L . v . Br . 114, Werken III, 385 .
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My Loffelijck verhieven,
Als ick met Dichten
Een yder soght to stichten
En believen.
,,Een yder" ! Jawel, het iedereen met verzen naar de zin
willen maken, d . w . z ., denk ik, deze in 'en spotdicht 3)
ouderhanden nemen, die prijzen, maar zo dat hij liever
niet zo geprezen zou zijn, volksliedjes maken, volksdichter
worden . Heerlik vooruitzicht en dan zo'n vrolike, mooie,
geestige krietiekgeefster, die zijn
harde Rymeryen
Wist to versmeden
En op syn rechte steeden
Juyst to vlyen .
Heerlik : zo had hij al wat hij wensen kon,
De troost van Lief, met ontelb're ghelucken .
Maar de nijd bemoeide er zich mee
Out, en Jongh
Met gifte tongh
Mijn eere my berooven,
Seer licht, de lieden
Hot good ten quaaden dieden
En ghelooven.
1k vrees dat de bespotten wraak namen door hem met
haar op de spraak to brengen . En nu trok zij zich terug
zij wees hem van haar deur of en hij vloekte zijn schrijfkunst hem voor 'en deel door haar geleerd ; anders zouden
ze hem z'n ,treeden (z)ijn passen noch (z)ijn schreeden Dus
niet tellen."
Maar zij blijft hoog nog bij hem aangeschreven . „De
groote Gooden" die het vervelend vonden hem langer als
`)

Zo kunnen this ook wel spotliedjes uit deze tijd zijn .
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hun troetelkind to behandelen zeiden haar „lieve Mont"
hem hun tegenzin to doen vertellen .
Omdat mijn druck
En ongeluck to lichter mij sou vallen .
Ook Bredero kon heus zijn! Helaas : 't geluk deed zijn
Borst met diepe suchten pompen
De traantjens al
Die by gheval
Bevroosen 1 ) van mijn 1) schieten
Als fijne Parlen
Die ick hou voor $) bet dwarlen
Van Margriete .
En dan neemt hij afscheid : ook Hooft deed bet later,
ook die maakte tranen tot parelen maar niet de zijne, die
van z'n meisje. Hooft probeerde wel eens meer Breero to
verbeteren . Tot afscheid roept Bredero haar toe
Vaert wel, vaert wel Joffrouwe
Ick dool op 't Lant by 't hooghe Huys to Muyen .
Zijn liefde zou nooit afkoelen en zo smeekt hij
Kunt ghy niet rusten
Soo denckt onder u lusten
Op Garbrande .
Wat moest hij daar omstreeks 1602 by 't hooghe Huys
to Muyen" doen? Hettema 4 ) veronderstelt, dat zij famielie
of alleen de gast was van Hooft's voorganger . Onmogelik is dit
niet. Willem van Zuylen v . Nyeveld, beer van Berg-Ambacht,
Aertsbergen en Berkoude gab . 1538, overladen te 's Gravenhage 28 Okt . 1608 was Drost van Muiden tot z'n dood toe .
In derde huwelik was die getrouwd met Agnes Tseraerts,
')

Verl . deelw ., geen verl . tijd . ') MU pers . vnw .
Aanzie voor? Daze regal is mij niet duidelik, of is 't weerniet
dan een woordspeling op haar naam. Zie noot 4 blz . 116, bier voor?
Dan is dus Margrieta hier als meerv . paarlen op to vatten ?
') T. en L . VIII 76 n .
3)
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dochter van Lodewijk, en Margaret ha van Halmale, wedWe van
Derk van Duvevoorde . 1)
Als dus de moeder van Mevr. v. Zuylen v . Nyeveld
Margaretha heette, kan de bewuste Margriete best een nicht
van haar geweest zijn, v . Zuylen'sdochter was zij niet .In geen van
alle wapentijdschriften, Navorscher, HeraldischeBibliotheek, de
Nederlandsche Leeuw, De Wapenheraut of het Nederlandsche
Familieblad heb ik echter iets naders kunnen vinden .
Maar nu nog een vers waarin zij bij name genoemd wordt
0 hoofdeloose sinnen !
Hierin vraagt hij
verstand zo geheel
van Godt" . En „'t
komt van z'n oren

1)

zich zelf af, hoe hij z'n wijsheid, z'n
kwijt is geraakt „de schoone gaef van
slechtste dat komt boven" in hem ! 0 dat
want

Ick ben verliefd door 't hooren
Van mijn waarde Margariet .
„Het hoogst' van z'n gedachten" - Hettema wijst terecht
op de strenge godsdienstigheid in den huize Bredero - is
in de afgrond gestoten . Hij gaat dat nog eens na wat er
gebeurd is .
t'wijl ick onbedwonghen
Veel woede woorden sprack
zegt hij, toen schoot Kupido me raak . Waarom die,, woede
woorden"? Was dat wellicht om zich tegen Margriete's
krietiek to weren? Uit het verband meen ik met Dr . Hettema
eerder op to moeten maken, dat hij niet verliefd wou zijn ;
bet iets mins, iets vernederends vond, misschien wel zondig.
Zo was hij in een „onseker gissen", of hij n .l . wel de
') Van d e r A a Biografisch Woordenboek die de vader van
Agnes Tseraerts echter Lodewijk van Leeuwen noemt ; de
Wapenheraut verbetert dat, verandert het ten minste . Is A g n e s
T s era e r t s mogelik ook 'en aangenomen dochter van 'en Lode w ij k
v . Leeuwen, baljuw van Den Haag als v . d . A a hem noemt?
') L. v. Br ; bl . 123 zie T. en L . VIII 83 vlg .
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goede weg was ingeslagen, deze, die leidde naar het drukke
wufte leven, of bet niet beter was de oude weg to behouden,
die van de godsdienstigheid . Hij meende al heel wat to weten,
heel wat to zijn,
Maer mijn bocxachtigh bloet
Heeft inderdaet 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 1 u besint,
En gaat den Hemel vrijen,
Godt sal 't gebenedijen
Ist dat ghy 't wel begint .
Te bidden, en to leven,
En sterven 1) lusten snoot,
Wilt u voorts overgeven
In Godes goedheyt groot .
Die sal u voor u doot
Syn miltheyt steets bewysen
En naerderhant ook spysen
Met heylich Hemels Broot .
Ik heb dit slot nog eens overgeschreven, omdat ik in
dit Wilhelmusachtig slot bet bewijs zie, dat er niet het
minste bezwaar is om diepgevoelde, godsdienstige poezie to
plaatsen in de jonge jaren van Bredero .
En als we nu nog eens dat Dick heb ick mijn Lief ghebeden,
inzien, 2) dan begrijpen wij ook waarover hij berouw moest
hebben :
') Doden .
') L . v. B r. 112, zie ook T. en L. VIII 67 .
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Met haer loop ick achter 1) straten,
Singhen, springhen, lacchen, praten
's Avonts bij die Mane-schijn
Ist een vreucht by haer to zijn .
en iets verder
Vroom heb ick voor haer ghevochten
Bey myn scheenen schier aen tween,
Die to voren weynigh dochten
Hebben nu al blauwe ste'en .
Uithuizigheid, slenteren langs de straat bij avond, vechten
zelfs misschien 2) ; nee waarlik z'n moeder mocht wel eens
in ernst met haar jongste praten . En dat, gevoegd bij
Margrietes terugkrabbelen, omdat ze in opspraak kwam
het is niet to verwonderen dat het uitraakt.
En hiermee heb ik alles wat volstrekt op Margriete X
van toepassing moot zijn samengevoegd .
Nu heb ik de besliste zekerheid dat er meer verzen door
hem aan haar gewijd zijn ; maar ze kunnen zich nu van
zelf bier in lassen, als er sprake is van 'en meisje dat
grote invloed op z'n eerste ontwikkeling heeft gehad ; ais
er vurige hartstocht is in z'n verzen ; misschien, als hij
van plan blijkt het land uit to gaan, en dan, al weer
misschien, als ze godsdienstig van tint zijn, of spotliedjes ;
van alles dus, maar er moot gloed in wezen.
Hot ging Bredero zo, dunkt me : hoe heviger de aandoening was die zich van hem meester maakte, des to meer
werd de kluizenaar uit z'n werkkamer gelokt naar buiten ;
hij kon het thuis niet harden . En daar buiten was hij de welkome gast die met verzen-om-te-zingen voor den dag kwam, die
niet bang was voor 'en glas bier ; maar door z'n naar buiten
optreden bedierf hij z'n jong geluk zelf of het werd hem
door de laster bedorven, en dan sprak z'n moeder, die de
wijsheid in de Bredero's hield, hem weer van alles wat hij
'j tangs do ; ') Ik moon hot or uit to lezen, of moot ik aan de
blauwe scheen denken? 't Is ook mogelik .
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wel wist : het hele streven van bet huis naar godsdienst
woog op hem, sneed hem als wroeging door de ziel en
gaf hem godsdienstige verzen in de pen . En degenen die
hem bet heftigst in beroering brachten, waren, dunkt me,
Margriete en Magdalena Stockmans, zodat de godsdienstige
verzen voornamelik nit twee periodes kunnen zijn, z'n 17de,
18d0 jaar en dan omstreeks z'n 300t0 .
Bezwaren tegen de vorm kunnen na deze, beslist van
omstreeks 1602 daterende, serie niet meer gemaakt worden .
Zo kunnen er onder de liederen nog vele op Margriete
worden gevonden, 1) maar alles wel beschouwd ligt het
voor de hand, dunkt me, dat zijn optreden naar buiten
voorlopig gedaan was : dat had hem niets dan scha berokkend ;
hij schrijft z'n verzen wel, daar kan hij niet buiten, maar
behoefte ze uittegeven heeft hij niet . Vandaar dus misschien,
dat hij eerst weer in 1611 op nieuw uitkwam met kunst .
Waarlik de eerste liefde van Bredero is we] 'en levenwekkende geweest ; wat hebben we er en gloedvolle lyriese
kunst aan to danken .
Haarlem.
')
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Er is met de samenvoeging begonnen in T. en L . VIII, 64 vlg .

ENIGE WOORDAFLEIDINGEN .
(Vervolg van bladz . 29) .

LuiM.
Volgens Franck zouden ndl . luim en hgd . Laune etymologies nets met elkander to maken hebben : het eerste is
jonger den luimen, ,achterdochtig aanzien, loeren, bespieden", dat een m-afleidsel van de wortel lu is ; onder de
invloed van het mhd . en het nhd. line Laune zou dat
woord zijn betekenis hebben gewijzigd . In het tweede gedeelte
van zijn artikel stelt hij een andere oplossing voor : , wellicht
kon zich het aan 't Latijn ontleende lone (welk? het middelhoogduitse?) aan een gelijkluidend, met luim gelijkbetekend
en etymologies bij loensch, lonken behorend lone aansluiten ."
Dat laatste komt echter niet voor .
Francks verklaring is ingewikkeld en duister . Ik merk
het volgende op : 1 . dat het hoogst zonderling zou zijn als
luim en Laune, die precies hetzelfde betekenen en in vorm
zb dicht bij elkaar staan, niets met elkander to maken
hadden ; to meer als men bedenkt dat, naast luim, in de
Teuth . een vorm luine voorkomt ; 2 . dat de betekenis van de
groep van luimen, luimeren enz. to ver afstaat van ons luim
om aan samenhang to denken ; 3 . dat het niet geheel zeker
is dat nederl . luim bij ons ooit een betekenis heeft die in
verband staat met luimen ; 4. dat invloed van mhgd . line, hgd.
Laune op dat niet bestaande woord onbegrijpelik zou zijn .
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De verklaring is elders to zoeken . Luim is een wisselvorm
van luin, fr. lune, zoals pelgrim naast pelerijn, prisume naast
prisune, plamen naast planen, oudfr . planer . Misschien is
deze wisseling van n en m reeds Oudfrans . 1) Zie Nyrop,
Grammaire historique, I, § 332 : „Il y avait parfois, dans
la vieille langue, une certaine hesitation entre n et m a la
fin des mots ." Voorb-elJeii : latimier (van latin), etamer (van
etain), envenimer (van venin) enz . Deze aarzeling is een
gevolg van het, ten gevolge der nasalisatie van de klinker,
onduidelik worden der artikulatie van n en m aan het
eind der woorden . Ook in de franse woorden in het Engels
komt wisseling tussen n en m in den „Auslaut" voor. 2)

KWETSEN .

Elders heb ik reeds aangegeven wat, naar mijn mening,
de ware etymologie is van dit werkwoord . Ik wil er hier
wat nader op ingaan, in verband met wat ik, Tijdschrift
XXI, 297, over de afgeleide werkwoorden ten onzent heb
gezegd .
Volgens Franck staat het woord in verband met een
groep werkwoorden die oorspronkelik onomatopeeen waren ;
evenwel, ,invloed van lat . q u a t i o, q u a s s o , schudden,
verpletteren," en vooral van glb . ofra . quasser . . . is mogelijk ."
Ik voor mij vind het gevaarlik, voor jonge woorden zich
to bedienen van zulk een vage wijze van uitdrukking ; in
de indogermaanse filologie is men wel verplicht soms
dergelijke wazige uitdrukkingen to gebruiken, maar laten
wij ze in onze wetenschap toch zoveel mogelik vermijden .
Hoe stelt Franck zich dat onomatopee voor, voordat het
') Do vorm pruim zou dan wijzen op ontlening aan hot Romaans,
niet aan het gesproken Latijn, alhoewel het woord reeds vroeg voorkomt (zie Kluge) .
') B e h r e n s, Beitrdge zur Geschichte der frz . Sprache in England,
p . 199 .
T . EN L . xv .

9
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de invloed van q u a t i o (die al buitengewoon problematies
is) of van quasser heeft ondergaan? Heeft die invloed de
vorm of de betekenis of een van beide veranderd? Is bet
klanknabootsende woord bier bij ons gevormd ? Kluge, s. v.
quetschen doet geen poging bet woord to verklaren : hij noemt
alleen mnd. quattern, quettern, dat, volgens Franck, ook
in bet Nederl . zou bestaan, nl . kwetteren in de zin van
,,kneuzen" ; ik ken dat woord niet .
De waarheid is dat kwetsen eenvoudig ontleend is aan
een ofr. werkwoord, waarmee bet in vorm en betekenis
volkomen overeenkomt . Naast ofr . quasser (lat. q u a s s a r e,
frequentatief van quatere) komt voor quassier (van quassus,
partic . van q u a s e r e) ; beide betekenen ,meurtrir, fracasser" .
Dit laatste luidde in bet Pikardies quachier (vgl . bachi naast
baissier, crache naast graisse, michon naast moisson) . Men
herkent dadelik in de ofr . dubbelvorm de mnl . dubbelvorni
kwetsen 1 (ofr . quaissier) naast kwetsen 1 (ofr. quachier).
Wat de e betreft, reeds in bet Ofr . komt quasser voor ; maar
bet is niet onmogelik dat die e bij ons to verklaren is door de
analogie van een ander ofr . woord dat ook „kwetsen" betekende, nl . coissier, dial . coichier, cuechier 1), lat . c o c t i are : ook
bier staat ch tot ss in dezelfde verhouding als in baisser en
bachi, enz . ; de ue naast o in de dialektiese vorm moet
aldus verklaard worden dat, in sommige gedeelten van
Walenland, een open o in een gesloten geaccentueerde lettergreep gediftongeerd wordt 2) ; nu is cuechier zonder twijfel de
generalisatie van de sterke vormen, coichier is de direkte
zwakke vorm . Cuechier komt volkomen overeen met ons
kwetsen. En onmogelik is bet geenszins dat de e in kwetsen,
in plaats van de a in dial, quachier, naar analogie van
cuechier zou zijn ontstaan . Waarom ik liever niet kwetsen
onmiddellik van cuechier laat komen? Omdat in bet Ofr .
voorkomt een subst . quassure, dial. quachure ,blessure, contusion", dat van ons kwetsuur niet to scheiden is, en waarin
dus kwets- zonder enige twijfel van ofr . quach afkomt . En
') Romania, XXX, 80 .
y) Dit komt voor o. a . in Roisin, Franchises etc . de Lille .
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ook, omdat Kiliaen naast de betekenis ,vulnerare" opgeeft
,,quassare" ; deze dubbele betekenis wordt wel verklaard
door ofr . quaissier, niet door dial. cuechier, dat alleen
„kwetsen" beduidt .

Bui .
Over dit woord durf ik niet stellig to spreken ; vast staat
alleen dat bet een overgenomen woord is (door de
noorse talen is bet blijkbaar aan bet Nederlands ontleend) .
Terecht verwerpt bet Ned. Wk . de door Franck voorgestelde
etymologie (ital . buio) .
Kiliaen vermeldt naast bui de vorm buide . Nu vind ik,
in bet dialekt van St .-Pol 1) : ,beit, ,rafale, et par extension
tempete, ouragan ; un b. de neige, un b. de vent." Men ziet
dat dit woord, wat de betekenis betreft, volkomen aan
ons bui beantwoordt. En de vorm? Mag men buide = belt
vergelijken met fermentuit = fermenteit, lavuit = laveit?
De vorm beie(vanger) kan doze onderstelling steunen, en
een derde vorm baai(vanger) zou volkomen met lawaai
naast laveit overeenkomen .
Maar wat is dat pikardiese beit ? In bet Frans zou bet
*be kunnen luiden . 2)

REI.

Dezelfde wisseling van ei en ui treffen wij aan in bet
woord reien ,choreas ducere", waarnaast Kiliaen een tweede
vorm ruien opgeeft . Hot komt zonder twijfel van ofr . roie
1)
')

pat gall., II, 236 .
boy heeft bui niets
avoi, dat als aiboy, jaboy

Rev .
Met

oudfr.
in hot Mnl

Wk .

to maken . Ik vermoed dat dit is het
in het MnI . voorkomt Zie die woorden
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,, sillon", lat . r i g a, dat ook rooi bij ons heeft gegeven .
Naast roie (pik . rwey) komt voor raie (pik . rey), dat
bij ons reie moest worden . Het franse woord werd reeds
gebruikt voor een bepaalde soort dans :

Iluec duoient a roie
Godefrois et Aimeris,
A treschoier se sont pris ')

Men mag vermoeden dat „a roie" spelen een soort dans
is waarbij de exekutanten zich in een gelid plaatsten .

* CiARIJN .
Het Mnl . Wk. haalt (III, 1201) twee passages aan uit
de Merlj'n, waar carijn de betekenis heeft van ,tovercirkel" ; deze blijkt vooral duidelik uit de tweede aanhaling
,,Si gingen in den carijn . . . . dat Merlijn gemaket hadde,
en doe si daer in quamen begonden si dansen ende reyen ."
De vertaler las in het oorspronkelik waarschijnlik cerne
„tovercirkel", zoals uit de engelse aanhaling in het Mnl . Wk .
blijkt . Het schijnt dat hij dit verward heeft met ofr . carnin,
,,charme, parole magique ." Vgl . een voorbeeld, door Godefroy
aangehaald, s. v . carnin : ,Li hours qui les prent si fait
un cerne et va disant ses carnins au cerne faire ."
J. J .
')

SALVERDA DE GRAVE .

B a r t s c h, Romanzen and Pastourellen, III, 22, 46 (Leipzig, 1870) .

OPMERKINGEN OVER NEDERLANDSE
VERSBOUW .
(Vervolg van bladz . 86 .)

II.
DE MIDDELEEUWEN .
Van Helten bedoelde met zijn studie Over Middelnederlandschen Yersbouw (1884) ,alleen de algemeene grondslagen
bekend to maken, waarop moot worden vooruitgebouwd ."
Naar mijn overtuiging zijn die grondslagen niet de ware .
Voordat ik evenwel deze mening nader uiteenzet, moeten
we billikheidshalve nagaan, hoe de theorieen omtrent de
Middelnederlandse versbouw geworden en gewijzigd zijn .
Hot is begrijpelik dat de achttiende eeuw niet wilde
weten van een Middelnederlandse metriek : Huisinga Bakker
en Van Wijn zagen daarin slechts regelloosheid . Bij de
herleving van de Middeleeuwse studieen wilde men de Dietse
dichters van die smet zuiveren . De wijze waarop Bormans
dit beproefde, was onhandig. Een vers zonder geteld syllabental achtte hij ondenkbaar. Alle Dietse verzen moesten dus
7 of 8 syllaben hebben, in iambiese of trochaeiese maat .
Er moesten dus regels gemaakt worden om de verzen in
dit systeem to doen passen ; al wat er buiten viel word
voor ,bedorven" verklaard . Daartoe was deze bewering
noodzakelik : ,On doit admettre, ce qui est incontestable,
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que les anciens se souciaient fort peu de l'accent, et allongeaient a volonte les syllabes breves" . 1) Hoewel Willems
en Mone tot een beter inzicht kwamen, en er op wezen
dat de regelmatigheid gezocht moet worden in de toonslagen,
bleef de dwaling van Bormans noodlottig nawerken .
Jonckbloet begreep wel dat Bormans' theorie onhoudbaar
was, en tot de meest dwaze accentuatie voerde . In de inleidende brief aan prof. Bormans schrijft hij : „Nu wenschte
ik u wel to vragen, Hooggeleerde Heer, of eene betooning
als derde bout, God en den mensc, sielen, om vray thoiedene,
scone walsce poeten natuurlijk is, dan of Kinker waarheid
sprak toen hij leerde dat het ,Rhythmus door het gebruik der uitspraak daargesteld wordt?" 2) Maar wat doet
nu Jonckbloet? Hij neemt, evenals Willems, aan, dat bet
kenmerk van het Dietse vers bestaat in de vier of drie
toonverheffingen, maar in navolging van Lachmann bouwt
hij een systeem, met de regel dat tussen de heffingen
slechts een daling kan staan . Daardoor is ook hij genoodzaakt, de feiten naar zijn systeem to verwringen : talloze
verzen moeten „verbeterd" worden, andere met vreemdsoortige , Versehleifungen" gelezen . Van Helten zegt dan
ook op blz . 2, dat we Jonckbloet niet volgen kunnen
„wanneer hij o .a . aan de Mnl . ,Wortbetonung" een vrijheid
toekent, die aan bandeloosheid grenst, en zonder grond of
bewijs midden in 't vers een accentuatie, als andwoord,
aflc et, serpent, pallaes gelieft aan to nemen ."
En nu Van Helten ? Als we zijn boek opslaan, vinden
we onmiddellik in § 1 een verbeterde editie van Jonckbloet's
regel . Evenals Martin in de „Gruudziige der mnl . Vers
kunst" gedaan had, wordt hier aangenomen dat voor en
na een heffing twee dalingen kunnen staan . Deze regel
gaat dus een stap verder . Maar om nu aan to tonen dat
de praktijk aan deze regel beantwoordt, ziet de schrijver zich
genoodzaakt een aantal accentregels to ontwerpen, die we
') Bij B o r mans, b1z . 94 ; aangehaald door Jon c k b l o e t Over
Middennederlandschen Versbouw, b1z . 31 .
') Over Middennederlandschen Epischen Versbouw (Amsterdam 1849),
b1z . 9.
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voor een groot deel op gezag moeten aannemen . Vaak zijn
ze allerminst aan het tegenwoordige levende ritme ontleend,
zoals weldra blijken zal . De bedoeling is dan ook om de
lezer, in gevallen waarin hij weifelen zou, een vaste leiddraad to geven . Hot aantal verzen dat de weerbarstigheid
bezit, zich niet gemakkelik in het systeem to voegen, is
natuurlik in vergelijking met Jonckbloet's theorie, veel
geringer geworden, maar toch zijn er verzen die bij natuurlik
lezen in de verleiding zouden brengen om drie dalingen
to nemen, of die op andere wijze van de regel afwijken .
Die moeten dan maar een kunstverrichting ondergaan,
waarvan ook vele regelmatiger gevormde broertjes het slachtoffer zijn .
Onder de hoofdregels valt de indeling in vaste en wisselende woorden ; dan volgen tal van bladzijden met uitzonderingen (blz . 17-35) . Ik zal deze regels niet een voor een
nagaan, in verband met de regels die in onze ritmen op
to merken zijn, maar gedachtig a an het spreekwoord „aan
de vruchten kent men de boom," een aantal voorbeelden
nader beschouwen . Hot komt mij voor dat ook Van Helten
niet zelden, om de regel to redden, „aan de Mnl . , Wortbetonung" een vrijheid toekent, die aan bandeloosheid grenst ."
Al dadelik kies ik uit de voorbeelden die aangehaald worden
om de hoofdregels to staven
blz . 10 :
blz . 11 :

blz . 12 :

dat icken bier nine sie
ende tr6esten s6 si best m6chten daer df
arsaters qudmen so si eerst m6chten
ende dr6egen ter erde
dat noyt en was dies ghelfke
en gheen licht, des gel6eft
van den c6ninc there hem toe gaf raet
deze G6devaert was een van den drien s6nen

(vgl . op blz. 15 : „die een vraget den andren om batalgie",
en daar tegenover op blz . 14 : ,s6neoader enen bliviere" .)
is biddu of gi en(i)gen orient
ghef elken riddere een h6bdnt
blz . i3 : twintich milen wijt in drien sinnen
yemand van minen viant slight d6ghet
doen seide Pieter : nem twintich man
dusent drren wdren an die sale
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Doze weinige voorbeelden zijn reeds voldoende om aan
to tonen dat de accentwetten hier gemaakt zijn om de
regels to bevestigen . Maar tevens, dat de schrijver er door
die regels toe gebracht wordt om verzen allerzonderlingst
to lezen, die met hun natuurlik ritme evengoed in zijn
systeem zouden passen, o. a . de voorlaatste regel : ,doen
seide Pieter : nem twintich man", en to voren : ,dat noyt
en was dies ghelike ."
De gehele indeling van de woordsoorten in „vaste" en
„wisselende" woorden, al neemt men nog zo veel uitzonderingen aan, is in strijd met het levende ritme 1). Hot lijkt mij
overbodig dit reader aan to tonen . Een dergelijke theorie,
die alleen in een studeerkameratmosfeer ontstaan kan, is,
dunkt mij, een gemoderniseerde spruit van het klassicisme :
het Grieks verdeelt de lettergrepen naar de lengte ; in onze
accentverzen dient dus vastgesteld to worden hoe het accent
valt, terwijl ook de „ancipites" niet mogen ontbreken .
Merkwaardig is ook het hoofdstuk over ,Woorden met
twee heffingen" . Alleen systeem-dwang kan leiden tot een
accentuatie als doze
blz. 35 :

was weeldich alsict verndm
die vromech was ende getrouwe
dese wdrringe began aldns, enz .

Staaltjes van onnatuur vindt men ook overvloedig in het
hoofdstuk , Verplaatsing van het accent", waar wederom
het enige motief voor die „verplaatsing" is, dat anders de
verzen niet in het systeem zouden passen . Ook hier worden
ter wille van de konsekwentie, tal aan ,behoorlike" verzen
op de pijnbank gelegd . Enkele voorbeelden zijn
blz. 51 :

is idge mi Never in die doetkiste
u suverhdit u goedertierhede
dat hadr ontsdght was van dnen sonddre
is wille u segghen van wat ambechte
ter dren hem setten end(e) tdr miltheyt
thoechste wdsen lots die godheit
die leringhe mint, mint wijsheit .

') S c h m e c k e bier geeft voor hot Duits het volgende voorbeeld
„Venedig liegt so freundlich in Lagunen" naast : Florenz liegt herrlich
an dem A'rnostrome" .
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Hoe meer we het einde van het boek naderen, hoe meer
de accentuatie aan bandeloosheid gaat grenzen . In de heffing
kunnen komen : monosyllaba met onduidelike vokaal, b .v .
ne, te, - se, - ne, - re ; de toonloze praefixen be, ge, to
en ver ; de uitgang - de, - to van de zwakke buiging .
Daardoor kan het oor zich vergasten aan ritmen als de
volgende
biz . 56 :

want ghine hebt tijt noch fire
haddise sonder lachter m6gen siden
dat hind met pinen gr6et
ende ndmenrd wel zwdren r6of
dat siere op hadden ghewesen
blz . 57 : die br6eder s6chtene nochtdn ')
blz. 58 : wort Ghisebrecht solve gdvaen
dat A dam hddde vdrloren
d1le die dit verndmen
die vor hem stfierte sijn bidet
biz. 59 : verbrdnde ons heron bduke
want sine wisten wat d6en
hi pensd6 in sinen moot
,, Af en toe ontmoet men ook - de en - to aan 't slot
van substantieven, adjectieven of adverbia", b .v.
die ddrde hoot Lethfi
dat en is dirste niet nu
beghfn noch ende en heeft
van Glide verwect daer the

Ik bewonder de student, die op zijn kandidaats-eksamen
zonder aarzeling deze af-en-toe-regel weet toe to passen . Er
liggen voetangels en klemmen .
') Als iemand in de verleiding mocht komen om to lezen s6chtend
in plaats van s6chtene, dan moot hij maar letten op hot vers : „doe
grepene d6nververde", waar .,alleen de laatste lezing mogelvjk is" . (b1z . 57)
Dit is wel eon klaar bewijs hoe iemand in zijn eigen systeem-net
verward kan raken. Do schrijver ziet over hot hoofd hot natuurlike
ritme „doe grepene d6nververde", volstrekt niet tegen zijn systeem
„zondigt" .
Bestaat er in het Middelnederlands geen onderscheid tussen do
enclytiese en de geaccentueerde vorm van hot persoonlik voornaamwoord ?
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Wie de neiging zou hebben om to lezen : „cbmen lbpende
tier steden", moet bedenken dat het „raadzamer" is to
lezen : „cbmen lbpende tier steden" (blz . 61) .
Gelukkig wordt nu en dan de keuze gelaten ; op blz. 65
mag men kiezen tussen : „mettien hi bidden begbnde" of
„mettien hi bidden begbnde" . Ook op de volgende bladzijden wordt soms de keuze gegeven tussen twee manieren,
die beide even onnatuurlik zijn, omdat het natuurlike ritme
slechts drie hoogtepunten heeft . Ten slotte nog een voorbeeld, hoe met geweld aan een vers vier heffingen opgedrongen worden : „van den ademe ons heren" (blz . 69) .
In de laatste hoofdstukken komt Van Helten geheel in bet
voetspoor van Jonckbloet, waar hij bet snoeimes gaat hanteren,
en dit zonder schroom in bet levende hout zet . Deze taalverminking maakt bet noodzakelik, Van Helten's theorie
nadrukkelik to bestrijden, die nogaltijd een zekergezag bezit, al
zou de oorverscheurende toepassing menigeen kunnen genezen .
Opmerkelik is ook de volgende onverklaarbare tegenstrijdigheid in dit boek . De schrijver kiest in zijn Inleiding
het juiste standpunt, en wijst aan waardoor zijn voorgangers
dwaalden . „Het aannemen van metrische regels, die
voor een deel meer op het oog dan op het oor berekend
zijn, kon slechts op dwaalwegen voeren . De erkenning toch,
om een voorbeeld to noemen, van „Verschleifungen", als
mantl, vogl, wintr, leidr enz . (nit mantel enz.), moge bij de
beschouwing der Mhd . metriek, en in navolging daarvan
ook bij die der onze, vrij algemeen tot geloofsbelijdenis
verheven zijn, vormen als de genoemde, die men voor
monosyllaba wil laten doorgaan, mogen op 't papier daar
zoo wat op gelijken, in de werkelijkheid, in de uitspraak
zijn en blijven ze, kunnen ze niets anders zijn dan tweelettergrepig" (blz. 3) . En toch . . . moet hij tot die zo streng
veroordeelde middelen zijn toevlucht nemen, omdat anders
de vooropgestelde regels niet to redden zijn . Vandaar
ewlike, heidnesse, bidden aelmoesne gmeinelike (blz . 75), singen
ench hovesch wordekin ; tvoren (blz . 76) ; vervaren end
tgliden, gnomen, gmoet, gmaect, groen, bhouden (blz. 77) .
Nog een stapje verder gaan : dac, hec, sec (blz . 81), jen
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=

(blz . 82), terwijl zelfs nen
negen niet onmogelik geacht
wordt .
Ondanks al die hulp- en kunstmiddelen blijven er nog
honderden verzen over, die zich niet in bet systeem willen
voegen, en dus verknoeid zijn . Er is dus een stel recepten
nodig om door veranderingen, afkappingen, samentrekkingen, omzettingen, de buitensporige verzen pasklaar to
rnaken . Dit geschiedt in bet hoofdstuk ,Middelen tot herstel
van bedorven metrum" . Gelukkig dat deze recepten bij
onze uitgevers van Middelnederlandse teksten in bet vergeetboek geraakt zijn ! Bet „bedorven metrum" van de Middeleeuwse „knoeiers" verdient maar al to vaak de voorkeur
boven de „zuivere metriek" . De lezer oordele . Het vers
,,tey viel to sticken altemale" moet bedorven zijn, want
,,viel" moet accent hebben ; verbeter (?) dus : ,tey to sticken
viel altemale . In de Floris ende Blanchefloer staan blijkbaar
veel „bedorven" verzen, o . a . ,wat werelden dreef hi ende
hoe soete lijf" of : enen corf die scone was ende best gewracht" . In de ,zuivere" vorm van Van Helten, die een
Middeleeuws dichter niet graag voor zijn rekening zou
nemen, luiden ze : ,wat wer(e)lden hi dreef endehoe soete
lijf", en : ,enen corf die was scone end(e) best gewracht" .
Wanneer we naast elkaar zetten de oorspronkelike verzen
van de Beatris : ,in hoerde nye ghewaghen van hen
negheen gherochte" met de ,verbeterde" redaktie van Van
Helten : in hoerde van hen gewaghenj nye negeen gherochte" (blz . 105), dan zal er wel niet veel twijfel bestaan
wie hier de verzen verknoeid heeft .
Dit zijn niet de enige voorbeelden . Deze laatste bladzijden
zouden dan ook reeds voldoende zijn om de gehele theorie
to veroordelen.
Het is jammer dat de geleerden zo weinig aandacht
geschonken hebben aan bet pittige, goed geschreven opstel
van de Vlaamse dichter Julius de Geyter over Middeleeuwse Versbouw, voor zijn Reinaert-bewerking . Immers, zijn
filippica tegen Jonckbloet's leer, geldt grotendeels ook voor
Van Helten's theorie . Wanneer Jonckbloet wil lezen : „Een
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vos sach ene bezie hanghen", dan zegt De Geyter : „Is dat
niet „den menschen ooren aannaaien ?" Wie van nature
goed' ooren heeft, bij gezond verstand, zooals hij die dat
vers neerschreef, zal nooit zeggen dat de vos „gene" bezie
zag hangen . . . Laat bet ons van-nu-af-aan maar zeggen
wie zoo leert lezen, laat zien, dat hij studeert en blokt in
zijn kamer, maar niet luistert daar buiten .
Een vos zag eene bezie hangen,
zoo moet bet zijn, j uist gelij k het daar klinkt, op de straat,

onder mijn venster, uit den mond van dansende kinderen
Kiest die go bemint
Do schoonste die go vindt ;
En hebt go die, ze gekust, sa-sa!
En hebt ge die, ze gekust!"

Hier was de j uiste weg gewezen : ga uit van bet tegenwoordige ritme, verzamel materiaal, en zie dan of er een
Middelnederlandse metriek bestaat . Daarbij is bet raadzaam
de Zuid-Nederlandse dialecten to raadplegen, omdat onze
meeste Dietse dichters Zuid-Nederlanders waren 1 ) .
Als we nagaan hoe konservatief een dialekt is in zijn
woordvoorraad en syntaxis, hoe betrekkelik dicht de tegenwoordige Zuid-Nederlandse dialekten bij de Middeleeuwse
taal staan, dan moeten we immers wel aannemen dat de
accentuatie nog dezelfde is als in de Middeleeuwen 2 ) . Iemand
die zou willen aannemen dat het accent in verzen geheel
anders was dan in de gesproken taal, zou daarvoor toch
enig bewijs moeten aanvoeren . Bovendien, hoe zouden we
die biezondere accentuatie leren kennen ? Daarmee komen
') Do accentvorschillen zullen uiteraard niet zo groot zijn . Toch
zion we b .v bij D e G e y t e r (blz . XXV, noot 1) dat hij in „verantwoordelijk" twee „volle tonen" hoort, ovenals in antwoord, Antwerpen,
waar een Noord-Nederlander ongelijker accentueert . Ik meen ook wel
eens opgemerkt to hebben dat nog in Vlaamse pobzie rijmen voorkomen, die herinneren aan de Mnl . duvel : fel ; conine : dine ; eon
bewijs dat deze beide lettergrepen niet veel in zwaarte versehilden
(geen ,accentverspringing !")
9) Vgl. D e G e y t e r, b1 z . XXIX.
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we tot een belangrijke vraag. Is nit Middeleeuwse schrijvers
to bewijzen, dat ze bewust een bepaalde vers-bouw toepasten ? Was dat een theorie die voor alle verzen, van de 13de
tot de 15de eeuw, in alle Nederlandse gewesten gangbaar
bleef ?
De eerste vraag moet ontkennend beantwoord worden . De
plants waar men bet allereerst zou verwachten, is bet hoofdstuk nit de Lekenspieghel (III, 14) : Hoe dichters dichten sullen
ende wat si hantieren sullen . Daar zegt Boendale alleen, dat
de , gramarie" ons leert „scone sprake, to rechte voeghen
die woorde, Elc na sinen scoonste accoorde", d . w. z. ritmies
welluidende, mooi rijmende taal . Van regels is hier geen
sprake. Evenmin kan ik dat lezen uit de bekende verzen
van de proloog op Floris ende Blanche floer
Men moet corten ende linghen
Die tale, salmense to rime bringhen .

Maar een bewijs uit bet ongerijmde is hier niet op zijn
plaats. Ook onbewust of bij navolging kunnen de Middeleeuwse dichters zich aan zekere regels gehouden hebben.
Dat moet nit nauwgezette bestudering van hun werk blijken.
De tweede vraag is maar al to veel over 't hoofd gezien .
Men nam a priori aan dat er vaste regels bestonden, en
dat die golden voor al wat er in bet Middelnederlands gedicht
werd. Het is een verdienste van Jonckbloet dat hij op verscheidenheid gewezen heeft . Aan bet slot van zijn inleiding
(blz . 16) zegt hij, dat van de Floris, Lancelot, Doctrinale en
Lekenspieghel een spaarzaam gebruik gemaakt is : in de
eerste twee zijn veel verzen die „te vrij gebouwd" zijn,
,,terwijl de didactische verzen, die van Maerlant soms niet
uitgezonderd, in metrische regelmaat en harmonie voor de
romantische gedichten moeten onderdoen . „Der Minnen loep"
is slechts in bijzondere gevallen aangehaald, omdat dit stuk
to veel eigenaardigheden bevat die tot een later tijdperk
behooren." Van een andere aardige opmerking van Jonckbloet
(blz . 145-146) is ook door latere schrijvers niet genoeg
partij getrokken. Bij de vergelijking van de twee Brandaenredakties, in bet Hulthemse en bet Comburgse handschrift,
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blijkt dat de bewerkers verschillende metriese opvattingen
hadden : de eerste schrijft verzen met drie heffingen, die op
het Nibelungen-vers gelijken, de andere verlengt ze vrij
regelmatig . Men vergelijke b.v . het volgende zestal regels :
HULTHEMSE HS . vs . 362 vgl.
Doen seiden die arme ghesdllen
Dus mdetwi dmmer qudllen
Ende duwelfke ldven
Hadwi om Gdde ghegdven
Den armen lieden dwater
Onse 1odn ware nu bdter .
COMBURGSE HS . vs . 379 vgl.
spraken : wij zijn arme zielen
Dus moeten wij hier gaen ende zwielen,
Ende aldus eewelike ]even
Hadden wi om Gode ghegeven
Den aermen drincken water scone
So waren wi van betren lone .
Si

In verband daarmee is het van groot belang, een nader
onderzoek in to stellen naar Jonckbloet's bewering : „De
slepend rijmende verzen met vier toonverheffingen hebben
zich uit die met drie verheffingen ontwikkeld ."
Latere onderzoekers gaan stilzwijgend uit van eenheid in
versbouw. De Geyter zegt dat zijn regels - waarvoor hij
hoofdzakelik de Reinaert bestudeerde - niet alleen voor
de epiese gedichten, maar ook voor didaktiek, dramatiek
en lyriek golden (blz. XV) .
Van Helten verzekert dat zijn regels in staat stellen om
„de Dietsche rijmwerken, tot Van Hildegaersberch en Potter
incluis, met zekerheid en gemak rythmisch to lezen" (blz . 94).
Een onbevooroordeeld onderzoek zal m . i. aan 't licht
brengen, dat van het Middelnederlandse vers geen sprake
kan zijn . Trouwens, waar gaat men heen, als men een bepaling wil geven die voor alle Mnl . verzen geldt 1 Van
Helten geeft al toe dat een Mnl . vers twee, drie, vier of
vijf heffingen kan hebben . Wel stelt hij vier als maximum,
maar het is duidelik dat door het aannemen van een drielettergrepige voorslag met een heffing, numero vijf binnen
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gesmokkeld wordt . Kunnen tussen twee heffingen hoogstens
twee minder geaccentueerde lettergrepen staan ? Het lezen
volgens bet natuurlike ritme zal bet tegendeel bewijzen .
Van den Bergh, de uitgever van de roman van Limborch,
heeft dit al opgemerkt ; hij nam waar ,naar willekeur een,
twee, drie of vier korte lettergrepen, evenals men in de
muzyk onverschillig een vierde noot door twee achtsten,
een triool of vier zestienden kan vervangen 1). Uit de Floris
ende Blanchefloer zijn ook genoeg voorbeelden aan is halen .
Maar de didactiese werken verdrijven alle twijfel . Men vergelijke b .v . eens vs. 202-203 van Die Niwe Doctrinael :
Mer aldus heeft manse int latijn
Vana gloria, Elacio, Contumelia, Contemptns
Insolencia, Contemcio Presumpcio, Inobediencia : aldus
Hebdire achte
met vs . 214-215 van hetzelfde gedicht
Die ander hiet Elacio ;
Dose exponere is also .
of met vs . 221
Die heat Insolencia .
Wil men de bewijskracht van deze voorbeelden loochenen,
omdat dit latere ,ontaarding" van bet Mul. vers is, dan
wijs ik op bet oude gedicht Tan den levene ons heren, waar
hetzelfde verschijnsel to vaak waar to nemen is, om bet op
de schouders van afschrijvers to laden a) . Zelfs in Maerlant's
strofiese gedichten, waar men ze bet minst verwachten zou,
ontbreken zulke regels niet s) . Door de erkenning van dit
') Aangebaald door J o n c k b l o e t, blz . 41, die dit minachtend verwerpt, en door P r u d e n s van D u y s e, blz . 12, die hat eveneens
of keurt. Terwijl Van den B e r g h b v . leest : „Die ten bdsten es
vergaen sijn dden", wil Pr . v . D . het accent op ,es" nemen .
') Bij hot willekeurig opslaan noteerde ik : vs . 4348, 4372, 4373
4375, 4425, 4434, 4436, 4452, enz .
') B.v . Der Kerken clage, vs . 9, 11, 60, 77, 142, 214, 221 . Bij hat
laatste vers zou men kunnen aarzelen, maar in verband met hot
ritme van do vorige regal „D6et hi der Hdiliger", best men vanzelf
or als die in getrduwe" .
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feit vervallen vanzelf alle gefabriceerde regels over samensmelting, synkope, apokope enz ., die tot taalverknoeiing
aanleiding gaven . Immers, De Geyter had volkomen gelijk
met zijn opmerking dat de Mnl . dichters, veel juister dan
wij, de versmelting in de spelling weergaven . ,Waar ze
niet geschreven is, mag men z' ook niet lezen ." Ten onrechte
heeft men de zogenaamde ,hiaat" als taalwet aan bet
Nederlands willen opdringen 1). ,Onze dichters", zegt De
Geyter, „kenden zoo geen hiaat ; ons yolk kent bet nog
niet . 't Is nit Frankrijk ingevoerd voor verzenmakers . Vroeger
schreef men aaneen of vaneen wat aaneen of vaneen nit
alle monden kwam ."
Uit bet bovenstaande blijkt, dat een regel die alle Mnl .
verzen wilde omvatten, ongeveer zou moeten luiden : Het
Mnl . vers heeft twee, drie, vier of vijf heffingen ; daartussen
kunnen in de daling geen, een, twee, drie of vier lettergrepen staan. Iedereen zal wel moeten toegeven, dat deze
regel geen regel is .
Elke beschouwing van Middelnederlandse versbouw moet
dus van de bestaande verscheidenheid uitgaan . Daarenboven
moet men zich goed los makers van de renaissance-metriek,
die geen ander vers-mooi kent dan in strenge gebondenbeid . Ook bet oud-Germaanse vers met zijn vrijere beweging bezat een eigenaardige schoonheid . Daarvan vinden
we veel terug in de beste verzen van onze Middeleeuwse
dichters, voor wie de Romaanse versbouw een to knellende
band geweest zou zijn . De tijd dat men de techniek van
Cats hoger schatte dan die van Maerlant, is voorbij . Maar
even min overdrijve men naar de andere zijde, zoals Prudens
van Duyse, door to beweren dat bet Middeleeuwe systeem
verre to verkiezen is boven de latere . Er zijn, door de mode
om alles to berijmen, duizenden Mnl . rijmregels geschreven,
ook door Maerlant, die geen verzen zijn, en waarin buiten
1) Vandaar ook de beruchte bindings-n van pennenhouder, terwijl
men de vijf ,hiaten" van „de algemeen geachte en geeerde onderwljzer" vergat . Vgl . ook T. & L. XI, 73/4.
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bet rijm wel geen andere regel zal zijn dan een zekere
intuitieve maximum-lengte, die veelal op navolging berustte ;
berijmd proza dus . Bij elke vertaler en rijmer naar individuele regels to gaan zoeken, is ongetwijfeld vergeefse moeite .
Daarmee wil ik niet zeggen dat er in 't geheel geen regels
to vinden zouden zijn . Wie de Reinaert leest, merkt wel
dat dit geen berijmd proza is, maar verzen met een eigenaardige struktuur, waarin zich bet ritme vrijer beweegt dan
in de strengere schema's van later eeuwen . Toch is bet geen
bandeloosheid . Als men De Geyter's vertaling leest, zal men
bemerken dat de ritmen over 't algemeen aardig weergegeven zijn, maar een enkele maal stuit men op een regel,
waarvan men zegt : ,dat valt uit de toon ; in dat ritme
zou de Reinaert-dichter bet niet gezegd hebben" . Dat is b .v.
voor mijn gehoor bet geval met de middelste regel van
doze drie
Hoor ! eon Kaerel woont hierbij,
Lamfried ; die heeft honing ! Voorwaar,
GU aat hem niet op in zeven jaar!

En toch valt bet niet to beredeneren, want bet vers
zondigt niet tegen de „regel" .
Evenals een Reinaert-metriek to schrijven is, kan men
Maerlant's opvatting van bet vers bestuderen, en zijn
invloed op de volgelingen nagaan . Natuurlik zal men ook
bij hem weer onderscheid moeten maken tussen berijmde
wetenschap, waar bet allereerst op lering en duidelikheid
aankwam, en zijn lyriese strofen, die bewijsstukken voor
zijn dichterschap, waar bet kunstige rijmschema en de
harmoniese strofenbouw samengaat met stronger gemodelleerde ritmen .
Mijn opmerkingen zijn meer krities dan opbouwend
bedoeld . Daarom kan ik hier niet nader op de verscheidenheid van versbouw ingaan . Alleen wil ik nog een poging
doen om de kwesties, die ik zelf niet op kan lossen, zo
zuiver mogelik to stellen, en order de aandacht van anderen
to brengen .
Het komt mij voor, dat men bij bet bestuderen van
T . EN L . xv .

10
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Mnl . versbouw bet beste zal doen door nit to gaan van bet
lied, bet oudste en meest volkseigen ritme .
Hot waren twee conincskinderen ;
Si hadden malcander so liet,
Si conden bi malcander niet comen
Hot water was veel to diep .

Luister naar bet ritme, in verband met de melodie
natuurlik 1 Drie hoogtepunten, met modulaties er tussen,
een zelfs van drie lettergrepen : „conden bi malcander". Die
modulaties konden ook wegblijven
Klein klein, kleutertje,
Wat doe je in mijn hof ;
Je plukt or al de bloempjes af,
En maakt het veel to grof .

Is er in de derde regel al een overgang to zien tot bet
vers van vier hefhngen ? Hierbij herinner ik ook aan de
beide, boven besproken, Brandaen-teksten. Of is doze uitbreiding van het vers geschied onder invloed van de vertalingen uit bet Frans, doordat de vertalers, die een vers
van tiers of meer lettergrepen nodig hadden om bet origineel
weer to geven, daarin vanzelf meer dan drie zware accenten
kregen ? Daarnaast kwam een andere veronderstelling bij
mij op. Wellicht is bet ritme van bet Beowulf vers, bestaande
uit twee half-verzen, elk met twee zware allittererende lettergrepen, niet geheel verloren gegaan . Ik bedoel natuurlik
geen bewuste navolging van een bepaalde kunstvorm . Maar
wat in vorige eeuwen voor een Germaans oor ritmies we]luidend was, kon in later tijd bij dichters opnieuw to voorschijn komen. Dan behoefden we niet aan to nemen dat
bet vers met vier hefhngen uitsluitend uit de Nibelungenstrofe of uit een Latijns-Frans voorbeeld ontstaan kon .
Juist in een ouder gedicht als Van den levene ons heren,
is de indeling in twee vershelften, die Jonckbloet in de
gehele metriek wilde doorvoeren, in vele verzen duidelik
hoorbaar . Soms vinden we ook bier de steun van de allit
teratie, b .v.
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Hi s eide : Gesellen
Daerom ben is

11

s taet al stflle (4303)

in de _
helle lifer (4348)

11

Dat gi dus rdyne

11

reeft mijn rike (4351)

_at sun lf chame,
D

11

daer hi leit (4506)

Al wasic wijf

11
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besondicht sere (4608)

Doze allitteratie is natuurlik niet opzettelik aangebracht,
maar daarom niet minder merkwaardig, temeer omdat we
hetzelfde verschijnsel nog in de zestiende-eeuwse poezie
terug zullen vinden . Ook in Maerlant's strofiese gedichten
is een dergelijke symmetrie in bet vers, door verdeling in
in twee halfverzen, zeer gewoon, maar alitteratie is zeldzamer, b .v .
Der wijngaert wies
Sal seker staen

1

11

ende edel coren

dfstelen ende doren ')

Maar ook in deze gedichten zijn soortgelijke verzen uitzonderingen ; meestal vormt bet vers een ritmies geheel .
Hoe meer de ,poezie" in dienst van vertelling, betoog of
lering, van bet lied of gaat wijken, hoe meer de neiging
zich ontwikkelt tot bet aanbrengen van verscheidenheid
in omvang en ritme . Vandaar dat Hadewijchs metriek,
waarover Dr . M . Joris een studie schreef 2), een heel ander
karakter draagt dan b .v . die van Boendale's didacties work .
Daarin staan b .v . naast elkaar deze verzen
„Gods stool so staet dare"

en
,,Des zoens ende des heilichs gheests algader"

Ritmies is bet verschil zo groot, dat ze in een metries
geheel nauweliks passers, al zijn ze uit hetzelfde type ont .
staan . Toch moot men dit weer niet aan Boendale's onbeholpenheid toeschrijven, want zonder moeite schreef hij
„regelmatiger" verzen als
') Der Kerken Claghe, vs 14, 15 Men lette or op dat in het laatste
vers vier onbetoonde lettergrepen tussen de heffingen staan!
2)
Straatsburgse dissertatie 1894 .
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Joseph was eon tymmerman
Van dinghen daer men trant mode wan .

Hiermee komen we tot de laatste vraag .
Hoe komt het dat de Dietse dichters, die bijna altijd
naar Franse voorbeelden werkten, het Franse vers met een
geteld syllaben-tal, niet in hun eigen werk toepasten ?
Gewoonlik beschouwt men dit als een zekere achterlikheid
het eigenlike vers-begrip zou in ons land eerst door de
renaissance ontstaan zijn . Maar nu is er voor enige jaren
een handschrift gevonden, dat op deze kwestie geheel ander
licht werpt. In het Leven van Sinte Lutgart, door Van
Veerdeghem uitgegeven, treffen we inderdaad een metriek
aan, die nadert tot de Romaanse metriek en het moderne
vers-schema : elke heffing wordt regelmatig voorafgegaan
door een eenlettergrepige daling . Dit geeft een iambiese
maat met 8 a 9 lettergrepen, die het ideaal van Bormans
komt verwerkeliken 1), al is de uitgever in zijn ijver om
in dit werk een streng systeem to ontdekken, wel wat ver
gegaan 2). Het gaat daarmee als met de Middeleeuwse
') Van Veer d e g hem wijst er op (Inleiding XLVI), dat bier
evengoed als het Frans, de Latijnse kerkliederen en geestelike gedichten van invloed geweest kunnen zUn . In de Vita Lutgardis van
Thomas van Cantimpre zelf, komt een strofies gedicht in octosyllaben voor, beginnende
Hie terram sanctam adiit
Illic fratres invisere
Sed cum per mare rediit
Mergendo coepit psallere .
De onderzoeker van de Mn) . metriek moet dus op doze invloed
verdacht zijn .
') Hij komt b .v . in het schuitj a van J o n c k b l o e t-Van H e l ten,
als hij scanderen wil :
Dats die viant fel dude Toes ( b1z . LI)
Ook in hot hoofdstukWoordbetoning worden klemtoonregels gemaakt,
in de trant V a n H e l t e n, terwille van 't systeem . b .v .
Van k6ringen
Der nodingen

1
11

dat mi der scaden
van din gelage .

Dat goldt eveneens voor de regels omtrent elisie, syncope, apocope, enz .
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spelling en interpunctie : ook waar onmiskenbaar vaste
regels gevolgd worden, neemt de Middeleeuwse schrijver
steeds enige speelruimte . In de Eindbeschouwingen (blz . LXV)
zegt Van Veerdeghem : , Vraagt men ons, na dit alles, wat
wij van 's dichters metriek denken, dan verklaren wij ronduit
dat 's mans vaardigheid ons wezenlijk verbaasd heeft en
dat het ons geenszins bevreemdt, zoo Willem van Afflighem
de schrijver is van dit gedicht, die in de kroniek der abdij
van St . Truiden met bonus metricus betiteld is ." Hij is
„zonder voorgangers of navolgers : een vrij zonderling verscbijnsel dat niet met zekerheid to verklaren is." Daarop
beproeft de uitgever een verklaring to geven waarom er
geen sporen van navolging zijn . Voor sommigen was het
misschien to moeielik : bet gewone Dietse vers is gemakkeliker to hanteren. Voor anderen was het to kunstmatig :
bij gebrek aan talent verviel men licht in dreun. Mij lijkt
de eerste verklaring minder aannemelik . Het ,vervaardigen"
van verzen is met recht „een kunst die door arbeid verkregen wordt", en die op zich zelf weinig aanspraak heeft
op onze bewondering . Het dunkt mij waarschijnliker dat
de Middelnederlandse vertalers en dichters opzettelik de
metriek van hun modellen hebben versmaad, en als een
to knellende band beschouwd. De feiten kunnen dit staven .
Willem van Afflighem's vertaling met zijn ramtnelende
ritmen is werkelik geen aanlokkelik voorbeeld ! Wie zou
niet aan de levende Reinaert-verzen, aan zoo menig lied,
of aan Maerlant's melodieuse strofen de voorkeur geven
boven dit armzalig gerijmel l Hot eigenlike karakter van
onze Middelnederlandse metriek is : afkeer van elke to
knellende band, en voorliefde voor de ontplooiing van het
vrije ritme . Slechts node legde men zich de zelfbeperking
op, die het vers eist. Of, om de termen to gebruiken die
in bet eerste deel van dit opstel toegelicht zijn : bet ritme
overheerschte de mat . Soms tot bandeloosheid toe, zoals
bij de didactici : dan hebben we geen ,verzen" meer, maar
rijmende regels. Maar onder invloed van de melodie of de
strofen •harmonie zien we een samenwerking van ritme en
maat waaruit een biezondere schoonheid ontspringt . Eerst
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daaraan herkennen we de kunstenaar van bet woord . Een
dieper gaande beschouwing van Middelnederlandse metriek
moet zich dus ook op bet standpunt van de woordkunst
plaatsen, en een scheiding trachten to maken - al zijn bier
geen scherpe grenzen to trekken, of regels to formuleren l tussen bet vers als dichter-uiting en bet vers als onbegrepen,
traditionele, en dus onartistieke vorm .
(Wordt vervolgd)

C . G . N.

DE VooYS.

DE OUDE EN NIEUWE METHODE VAN
TAALSTUDIE .
(Vervolg van b1z . 100 .)

Van hoeveel belang wordt ook niet in onze vigerende
spraakkunsten de kwestie van zogenoemd sterk en zwak
bij de verbuiging van 't adjectief geacht
Veel vindt men echter hierover niet bij de ouderen ; de
meeste grammatici zwijgen er over . Men nam aan : 't adjectief
regelde zich naar 't geslacht ; dus, met -e zijn ze vrouwelik,
zonder e mann . of onzijdig. Maar hoe dan : de schone man
naast de schone vrouw? Wel, dan kijkt men naar't adjectief
achter een : een schoon man, een schone vrouw! Zo de
Twespraeck 1) in 1584 ; die dus niet kent : een schone man !
altans er niet over spreekt .
Van Heule 1) heeft opgemerkt dat na 't „Ledeken Een"
sommige Substantiva „een byvouglic woort by haer lyden",
,,met eene e ende zonder e op het eynde . „Als Een goet
man, ende Een goede man, Een groot meester, ende Een
groote meester, ende het valt aengenamer, dat men by die
woorden, altijt de e in het byvouglic woort nalaet : De
woorden des mannelicke gheslachts, die alzoo twee ver1) Blz . 71. ') Blz . 11 .
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scheydene byvouglicke woorden mogen Iijden, zijn deze
Man, Meester, Boning, Dienaer, Discipel, Beer, Pro feet, Helt,
Navolger, Bouk, Mensch, Priester, Vrient ."
Hij last dus 't dubbel gebruik toe ! Al vindt hij 't zonder
-e aangenamer 1
Ampzing 1) geeft zo ook op : het kleyn, o fte kleine, een
kleyn kind .
Hooft in zijn Waernemingen raisonneert :
„Men zoude mogen stellen dat alleen de Substantiven
die eenighen menschelijken persoon beteekenen, de e in 't
Adjectyf op 't letst niet lyden willen, en dat andere Masculynen die geenen menschlijken persoon beteekenen, de e
in 't letst van 't voorgaende Adjectief vereijschen . Maer
hier tegens strijdt, datmen zeidt Een Tyke boer, een gaeuwe
dief, doch men zoude moghen zeggen, dat men behoort (!)
to stellen Een ryk boer . . . Maer men zeidt Een jonge, een
groote zoon ; ende nemmer Een groot, een jong zoon : desgelijks Een bequaeme bode, niet bequaem bode . Doch om
reghel to maeken moghte men invoeren (!) to zeggen Een
jong zoon, een bequaem bode .
Is dit niet sterk sprekend ? Als ze de regel niet zo gauw
vinden konden, dan maakten ze 'm maar al vast : zo verslingerd waren ze er op een Grammaire to hebben : ze
hadden niet eens geduld . 2)
Hubert acht het evenveel oft men zeidt Bet groot huys, Het
sterk paerdt, oft Bet grootehuys, het sterke paerdt, maer ik
achte dat men zeggenmoet het groote hays, het sterke paerdt .
') Blz . 16.
°) H o o f t, Waernem . XXIX, Vgl . LXXX en LXXIX .
Aan 't taalmaken was Hooft zijn Iiefhebberij . Hij doet dit vaker .
In zijn LXXVIII Waerneming geeft hij alleen op „een groot man",
Maar ook „een sterke windt, een groote wolf ' . Dit brengt hem or op
den regel to verzinnen .
,,Het schijnt dat alles wat gezeidt wordt van manlijk en niet
m e n s c h l ij k do e vereischt ."
Maar dan ook geeft hij weer op : „Bet stork paerdt en het sterke

paerdt".
Hoe wil-ie nu eigelik?
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Kok geeft alleen de ghoede man, een ghoedt man, een
ghoede vrouw, een ghoedt wvj f, en het ghoedt wij f. 1) En zo
ook Leupenius in 1653 : „Een en de maaken ook eenig
onderscheid in de byvoeuglyke naamwoorden, voor de
welke sij gestelt worden : soo seght men een geleerd mann,
en de geleerde mann ."
Ten Kate geeft de nu nog bekende regel in 1723 . ~)
Alleen keurt hij het sterk paerd af, als in ,strijd met de
gewoonte en 't agtbaerste gebruik ." 3) En laat dan de verklaring volgen . Hij verwondert zich over de ,uitnemende
schranderheid onzer Voorouderen, die" zo'n verschil ,bebben
weten i n t e v o e r e n"! Want zij hadden opgemerkt dat in de
gevallen zonder -e het adjectief eigelik een bijwoord was .
Zo is een sterk looper, zoveel als een die sterk loopt ; en
betekent het een loper, die sterk is, dan heeft het geen
betrekking op ,het loopen, maer op de aert van de
persoon ." 4 )
Maar, waarom - zo vraagt de Vrager of Liefhebber „wijst men dan in de Pluralis en in 't Fem . dit verschil
niet aan? Want men zeid : Een goede loopster, enz ." 5)
En waarom niet achter de?
't Eerste kan hij niet verklaren . En 't laatste gaat Ten
Kate dan na in de verwante en oudere talen . Na de heeft
men nooit onderscheid gemaakt, en na een eerst later,
„toen de Letteroefening door behulp der Geestelijkheid in
onzen hoek begon bemint to worden, en toen de Artic
Een ingevoert is, zo heeft men sedert op die fijne onderscheiding agt genomen ."
Ten minste, al houden de schrijvers er zich niet aan,
zegt hij, ,ik agte egter niet, dat de oorspronk daer van zo
jong to houden is . Want het komt mij onbegrijpelijk to
voren dat onder zo volkrijk een Gemeente, als in deze
Lande sedert twee honderd jaren geweest is so fijn een
onderscheid kon ingevoert worden, in weerwil van een
tegenstrijdige gewoonte ." 6)
1) Blz . 11 en 12 . ') 11, blz 367, vv .
368/9 . B) II, blz . 37011 . 8) Blz. 371 .

8 ) 11, 736/7 noot .

') 11, b1z.
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't Argument was voor de Grammaire raisonn6e voldoende .
Hoe 't is, gaf Talen aan in Taal en Letteren V, 180/2
en kort aangegeven is 't in T. en L., II, 320 . Uit die
honderd jaar dateert zonder twijfel't gebruik bij de e n k e 1 e
woorden die min of meer 't karakter van samenstelling
hebben . 't Zijn de laatste overblijfselen, maar van biezondere
aard geworden, van een oude algemeenheid .
Ten Kate's onbegrijpelikheid is een gevolg van 't idee ;
taalveranderingen worden ingevoerd; taal wijzigt zich niet
uit zich zelf I En toch, Ten Kate staat enorm hoog voor
zijn tijd . Maar - men went zo maar geen ouwe ideefn
en gewoontes of I Men blijft altijd min of meer onder de
invloed.

Omtrent de samenstelling van woorden volud ik niet
veel, in de vroegere tijden .
De Twespraeck van 1584 zegt alleen : ,zo die twe" substantiva wel to verstaan - ,an elck ander verknocht
wordende een woord uytmaken, neemtmenze bey inden
noemer als slaapmuts, hemdrock, borstlap, handschoen, hozeband, voorman, knoopghat, slaapkamer, woonhuis, boomghaard, appelboom, sehrij fpen, zandbus" . 1 )

Van Heule in 1 .626 deelt wat meer mee : ,Daer worden
dicwils van twee zelfstandige woorden, een dobbel ofte
Gekoppelt woort gemaeckt, als van Meulen ende Waeter
komt Waeter-meulen . . . In bet tsamenstellen van diergelijke
woorden worden dikwijls eenige letteren van bet voorste
woort naegelaeten, om de uytspraeke to verzoeten, gelijk
men zien kan aen Burgemeesters, Jonkvrouw, Blijschap,
Vrienschap, deze woorden zijn gestelt voor Burgenmeesters,
Jongevrouw, Blijdschap, Vrientschap, alzo vintmen ook
in de plaetse van Goedichlic, Goedelic en Goelik, de veranderinge der Letteren is mede in deze Koppelingen zeer
gemeyn .
')

Blz . 91 .
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Het gebeurt ook in het verdobbelen der woorden dat
het woort inden Barer gebogen wert, als Schaepsvel .
Ook worden de woorden des Vrouwelicken geslachts
zomtijts in het Veelvoudich genomen, als Zonnen-schijn,
Herten-leet, Hoeren-loon, men zegt ook Zonne-schijn, Hoereloon, Mane-schijn, Sterre-licht, Manne-volk, deze manier
van tzamenkoppelen, trekt na eenige Byvouglike woorden,
als Aerden, Linnen, Gulden" . . . 1)
Van die adjectiva had men ook als bijvorm : aerde,
linne, guide, zo gebruikt bij Vondel en anderen .
Weiland zegt over 't al of niet er tussen-voegen van
deze letters niet veel . Alleen dat 't gebeurt .
Maar moester dan geen vaste regel voor wezen? Natuurlik .
Daar is men nog op uit! En dan voorschrijvend A la Grammaire raisonnee . Hoe meer onderscheidingen - op papier
hoe beter!
Heeft men, vraagt L. A. to Winkel, to schrijven :
,,kurketrekker of kurkentrekker? is het een werktuig om
telkens slechts de kurk van eene flesch, of om de kurken
van alle voorkomende flesschen to trekken ?" 2) Een belangrijke kwestie ; een lastig geval. Dan verder
deze nog : ,geitevleeseb of geitenvleesch ; paardestal, of
paardenstal ." Van deze laatste „rekenen wij ons verplicht
den dubbelen vorm to erkennen ."
,,Verplicht"! als men dus zeker is dat het 't vlees is
van een geit ; of er maar een paard op stal staat, dan
schrijft men geitevlees, en paardestal !
Als iemand dus zegt : - maar niemand zegt 't I - mag
ik u nog een stukj e s c h a p e vlees aanbieden, let wel, dan
is dat schapevlees natuurlik van een enkelvoudig schaap .
„Omgekeerd zou men den meervoudsvorm niet gaarne
missen", zegt to Winkel, ,als men, de geheele soort bedoelende, zegt : schapenvleesch is voor sommige gestellen
nadeelig" ! Daar zijn er nog mooiere. Zo is een kippeborst een borst
')
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van een kip ; en een kippenborst een borst als van kippen ;
en hazelip, is de lip van een haas, maar hazenlip, de lip
als van een haas !
Is 't weer niet altijd hetzelfde nog : woord voor woord,
en wel 't geschreven, bekijken? En uit de spelling blijkt
de betekenis 1 Zo waren er weer enige nieuwe onderscheidingen gemaakt . Als men die nu maar onderling
goedvond en aannam en overnam ! dan was de moedertaal
weer verrijkt!

Men heeft de 'Taal' wel voor conventie gehouen in de
zin van ,onderling afspraakje," zo iets als Rousseau met
zijn Contract Social .
En er zijn nog wel leken in Taalstudie, die daar nog
aan geloven 1
Dat is 't gevolg van die Grammaire Raissonnee .
En heeft ook de taal, die Grammaire Raisonnee debiteert,
niet machtig veel van een onderling afspraakje ? ! (Wordt vervolgd .)

B. H .
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JONCKBLOET'S GEESTIG BOEK .
In De G e nest e t' s Fantasio, 2e Zang, XIV wordt gezegd :
Dit laatste Fransche vers is zeer direkt gestolen
Van ,glimworm Victor Huig, bet puik der kapriolen,"
't Geen weer gestolen is uit Jonckbloet's geestig boek,
Belaen met Fuhri's dank en 's Gravenhage's vloek,
Die weer gestolen heeft, waarscbijnlijk van een ander,
Waaruit gij leeren kunt : mijn broeders, helpt elkander !
Bedoeld is : Physiologie van Den Haag door een Hagenaar,
uitgegeven door K. Fuhri to 's-Gravenhage 1843 . Hoofdstuk II, De Haagsche Straten begint
Wanneer ik onze residentie-stad geographiesch en topographiesch wilde beschrijven, zou ik kunnen aanvangen
met u to zeggen, dat zij is staande en gelegen tusschen de
Noordzee en bet Haagsche bosch, Thetyn Faunumque inter,
zooals Barlaeus gezegd heeft . En wanneer een mijner lezers
mij dan al beschuldigde van wat onduidelijk in mijne bepaling to zijn, zou ik mij kunnen beroepen op bet voorbeeld van iemand, die door de meesten voor een groot,
uitstekend genie wordt gehouden, den glimworm Viktor
Huig, het puik der caprioolen, die den laatsten molik zijner
vrij wat ontstelde verbeelding, den aartsvader Job, plaatst
in een kasteel, welks ligging wij ons zeker duidelijk kunnen
voorstellen, als wij weten dat bet moet gezocht worden zoo
wat entre Cologne et Spire!!
Dat „de Hagenaar" Jon c k b 1 o e t is, wordt in bet Levensbericht van de Mij . v . Ned . Lettk . vermeld ; dat D e G.
niet overdreef in bet laatste deel van de vierde regel blijkt
uit bet exemplaar van bet zeldzaam boekje, dat op de
Koninklike Bibliotheek berust . In Een Achttiende Hoo fdstuk
voor de Physiologie van Den Haag to 's •Gravenhage bij
J . M. van 't Haaff 1843 en in een Laatste Hoofdstuk to
's Gravenhage bij P. Mingelen 1.843 worden schrijver en
uitgever aangevallen in alles behalve malse bewoordingen .
Een verdediger ontbreekt ook niet . Sieg fried de Buitenman
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schreef : De Physiologie van Den Haag bekeken door een
Buitenman, to Amsterdam bij J . C. van Kesteren uitgegeven
in 1844, doch daarop volgt weer De Monster-Hekelaar, vredelievend (?) antwoord aan den edelen verdediger der vertrapte
onschuld : Siegfried de Buitenman, door den Schrijver van
het Laatste Hoofdstuk voor de „Physiologie van den Haag,"
to 's-Gravenhage bij P . Mingelen . 1844 .
Merkwaardig is nog, dat het titelplaatje voor het Achttiende
Hoofdstuk dezelfde handtekening heeft als de plaatjes in
de Physiologie, die van H F. C. ten Kate zijn .
Ook tot navolgingen gaf het werkje aanleiding .
In 1844 verscheen de Physiologie van Rotterdam door 2
Rotterdammers en in het Voorwoord daarvan wordt ook
gesproken over een Physiologie van Amsterdam .
Of het vermoeden, in de vijfde regel uitgesproken, juist
is, kan ik niet beslissen, zeker is het, dat de schrijver
kursiveert, wat hij gewoonlik doet bij aanhalingen .
ROTTERDAM .
G. E.
OVER REYNAERT.
Naar aanleiding van mijn stukje (Taal en Letteren XIV,
b1z . 501-509.) „lets van de vos Reynaerde" wordt de
opmerking me gemaakt, dat Reynaert zelf toch moeilik de
wreker van het Recht kan wezen, daar hij-zelf zo'n schavuit
is. Allereerst daartegen : hij volgt zijn natuur, blijft zichzelf.
Maar ook met nadruk deze vraag : is elk rechter, streng
meer of minder, rechtvaardig en schuldeloos ? Is nooit een
kindermoordenares gevonnisd door rechters, die zelf morele
medeschuldigeu waren? Zijn nooit daders van slechte praktijken veroordeeld door hues gelijken? En is Attila zelfs
niet genoemd de ,gesel Gods" 1
Alsof niet velen die zelf, in 't geheim of in 't openbaar,
zelfs in onze tijd nog, slecht zijn, werktuigen en handhavers
zijn van 't Recht ?
B. H .
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KINKER-STUDIEEN .

KINKER'S „GOD EN VRIJHEID" .

„God is met de zinnen niet to zoeken . Hoe verder ons
geestesoog tracht door to dringen, hoe verder de grenzen
van 't eindige»t- - ugwijken . Niet de Schepper is 't die zich
vertoont, maar het geschapene ; niet de Wetgever, maar
altijd en weer de onomstotelike Wet . Juist de regelrnaat,
de vaste samenhang en de onverbiddelike orde vormen
samen de sluier, welke de eerste oorzaak van de eindige
wereld voor onze ogen verbergt . Niets anders leren we
kennen dan de stalen wetten, waaraan wij zelf, en waaraan
ook de Maker zelfs van 't geschapene, noodwendig onder
worpen is . Deze afhankelikheid van elk levensbestaan en
elke levensopenbaring aan een onverbreekbare orde is
doorgevoerd tot in de uiterste konsekwenties . Onze daden
en onze wensen, onze neigingen tot 't goede en onze boze
begeerten, ons streven en ons bejag mede, om door to
dringen in de wereld van 't bewuste en 't onbewuste, zijn
eveneens in het allesomvattend mechanisme betrokken ; en
't zij we ons hebben gekeerd tot 't goede, 't zij we ons
hebben overgegeven aan 't boze, onze daden en gedachten
hebben niet anders kunnen zijn dan zoals ze zich openbaarden,
noodwendige produkten als ze waren van de wereldwet, welke
't ganse organisme als 'n grote stof- en geestes-massa
beheerst." -T.
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Iemand die deze leer verkondigde, zou de beschuldigin%
niet kunnen ontgaan van 't fatalisme to prediken . De
deugdzame zou bij 't aanhangen van deze meningen zich
niet meer mogen verheffen op een door zware strijd verworven zelfbeheersing, en al zijn moeizaam pogen zou
slechts 'n ontwikkeling van handelingen zijn krachtens een
over hem heersende wet ; de boze zou zich kunnen overgeven aan kwade neigingen, en zich van alle schuld kunnen vrijpleiten met zich to beroepen op dezelfde wet, die
z'n aanleg en z'n neigingen zou hebben gericht op z'n uitspattingen en z'n misdrijven . Kortom, niemand zou zich
meer kunnen beroepen op 'n eigen wil, op z'n vrijheid van
initiatief en op oorspronkelike gedachten ; niemand zou
ooit met 'n blijde lust en 'n fiere geest zich kunnen toeleggen op de beoefening van de wetenschappen en op 't
doorvorsen van de natuur, omdat hij bij 't doordringen in
de geheimen en de raadselen van 't Heelal, telkens weer
zou stuiten op de gedachte, dat hij gebonden en overgeleverd is aan bet Fatum, 't welk al 't geschapene zo mede
de Schepper in z'n onverbiddelike greep heeft gekluisterd,
en hem van to voren de grenzen van z'n geestespogen
heeft voorgeschreven . Met 's mensen vrijheid van zedelik
handelen en met 'n onafhankelik Hoogste Wezen zou bet,
bij deze theorie, voor goed zijn gedaan .
Men voelt, dat zulk een leer vernietigend op bet maatschappelik organisme moest werken . Bij de prediking van
een dergelijk fatalisme, moest tegenover de drukkende drang
van 't Noodlot noodwendig 'n tegenwicht worden gevonden,
die de sterveling met 'n sterke kracht omboog moest
stuwen tegen de sombere zwaarte van 't Fatum in . Er moest
dus iets zijn waarop bet Fatum geen macht had ; iets, dat
aan de eeuwige en onveranderlike wereldwet moest worden
onttrokken ; iets, wat buiten de logika van oorzaak en
gevoig, en als oorspronkelik levensbeginsel in de individuen
werkzaam, in z'n voortgaande krachtige ontwikkeling bet
knellende juk van de theoriserende rede kon breken en
de mens met krachtig gevoel in fiere overwinnende houding
tegenover de fatalistiese muur van 's werelds ondoorgron-
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delikheid kon stellen . Dit werkdadig vrije beginsel, ontrukt
van 't fatalisties dogma, werd gevonden in 's mensen zedelik
bewustzijn, en dit ingeschapen zedelik bewustzijn als de
immer juiste en immer onafwijsbare richtsnoer gesteld aan
's mensen daden en gedachten. Vrij werd dit beginsel
genoemd, omdat bet onafhankelik werd geacht van alle
wetten, raadselen en vragen, die de geest zich stelt ten
opzichte van de bewuste en de onbewuste wereld ; zonder
toch rekening to houden met de mate en de aard van de
kennis van bet eindige en bet oneindige, zou bet vrije
geweten aan ieder zonder voorbehoud duidelik verkondigen,
wat zedelik geoorloofd of wel zedelik ongeoorloofd is . Dit
vrije bewustzijn zou gelegd zijn in alle mensen ; de stem
van 't geweten zou zonder onderscheid spreken in alle individuen ; dit onafhankelik nooit to onderdrukken innerlik
woord, waaraan 't gezag zonder falen ons doen en laten
gebiedt, moest de stem zijn van de Godheid ; zodat hij die
God wilde leren kennen, de ogen en de oren slechts had
to sluiten voor de eindige wereld en met nauwkeurige
wikking van bet altijd fluisterend geweten, zich in z'n
diepste binnenste eerst kon indenken in de aard van 't
Goddelik Wezen . Deze aard liet zich benaderen door middel van de hoogste graad van moreel voelen, en hij die
deze moraliteit in 'n hoge mate van zuiverheid had bezeten,
was Jezus, de sticbter van de Christelike godsdienst,
geweest.
Zo werd in dit stelsel, uitgedacht door de Koningsberger
geleerde Immanuel Kant, 1) de Godheid bet ideaal van
moraliteit, zich openbarende in de individuen in het onaantastbaar zelfbewustzijn, dat hen zedelik vrij maakt en
in het geweten z'n uitspraak doet . Dit Goddelike is 't, wat
hen staande houdt tegenover de steeds werkzame, onom
stotelike logika van de postulerende Rede . Meer nog dan
'n wijkplaats voor de zelfstandige geest tegen't overstelpend
fatalisme, is het een basis van uitgang, van waaruit bet
') De Kritik der reinen Vernunft verscheen in 1781 .
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prakties zedelik leven het rationalisties opgetrokken, beangstigende theoreties gebouw doortrekt en zegevierend omvademt . Wel zijn de hekken verhangen . In de orthodoxe
openbaringstheorieen stond ook God tegenover het geschapene ; doch hier was God in z'n trancendentie de wereldmachtige, aan wie al 't geschapene gehoorzaamde, zelfs bij
't onmiddelik ingrijpen in Z'n eigen ingestelde natuur- en
zedewet ; bij Kant is de dualistiese strijd verplaatst in 't
redelike schepsel, en is tegenover de Rede, die zich theoriserend de wereld van 't bewuste buiten zich schept, en 't
denkende leven beheerst, het Zedelik Bewustzijn het goddelik
beginsel, dat in de mens, door de aanhoudende betrachting
van Z'n uitspraken, Zijn ideale volmaking zoekt . Niet langer,
als weleer, wordt de mens van uit Hemelse oorden geregeerd ;
voortaan leidt hij zich zelf ; de Godheid is in hem subj ectief
geworden .
Het stelsel zelf is de vrucht van zijn tijd . Het rationalisme
van de ,Aufkliirungs"-tijd had uitgediend ; het Goddelike
alleen door koele verstandelike redenering to verklaren en
aan de Godsverering de eisen van 't gemoed en van de
verbeelding to ontzeggen, kon niet langer voldoen. Men
kent de ommekeer in de harten van 't opkomende Germaanse
ras-gevoel ; de triumf der gemoedsaandoeningen bij een
Klopstock, de breidelloze fantasie in de Romantiek ; de heerschappij van 'n wetenschappelik subjectivisme bij Kant .
Ook hij brak, uitteraard, met het gezag van verstandsheerschappij tijdens de ,Aufklarung" . Ook hij zocht tegenover
uitwendige verstandstheorieen als bron van alle kennis, 'n
steunpunt in 's mensen zedelikheid, welke de poort voor
andere rechten en eisen open zou stellen. Door nu de
dogma geworden almacht der menselike rede totaal to
vernietigen en de mens hopeloos verlaten tegenover de
ijle leegte van z'n zelfgeschapen bouwwerk to stellen, biedt
hij de bedreigde zelfbewustheid van de geest tegelijkertijd
'n toevlucht aan in z'n godsdienstig of heilig gevoel, en
wordt van uit deze bron langs de lijn der deugdbetrachting
z'n zedelike waarde terug veroverd . Tevens heeft hij voor
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de Godheid, mede in de algemeene vernietiging van 't
begripsgebouw van z'n troon gestoten, de zetel verplaatst .
Doze Godheid wordt namelik voortaan vereenzelvigd met
het godsdienstig (zedelik) gevoel, met then verstande, dat
in al de individuen afzonderlik, de Godheid zich als bet
zuiverste ideaal van zedelik voelen openbaart .
In Kants stelsel, waarbij het zwaartepunt van de wereldbeschouwing van het voorwerp onzer kennis verlegd wordt
op de denkende geest, was het vooral de theologiese omwenteling tegen de orthodoxe openbaringsleer, welke z'n
theorie aan scherpe aanvallen blootstelde. Daarbij kwam,
dat door de strenge wetenschappelikheid van z'n stelsel er
naast de zedelikheid geen plaats was voor de mystiek,
naast de moralist geen ruimte voor de profeet . Anderzijds
moest, om de persoon van Christus op z'n traditioneel
standpunt van verering to handhaven, en niettemin aan
z'n eigen opvatting van 't wezen van de godsdienst haar
recht to laten wedervaren, de bij bel als evangelie worden
verminkt, en aan de letter der Schrift noodwendig geweld
worden aangedaan . Zo heerste dan ook hierin, evenals in
de allegoriese interpretatie der Alexandrijnse theologanten,
de schromelike willekeur. Bij de opkomst van de psychologieshistoriese beschouwing van 't Christendom door middel van
de Heidelbergse school, zou dan ook de morale interpretatie,
gekneld tussen 't openbaringsgeloof en de moderne opvatting,
alle terrein verliezen .
Hier to lande zou hij, die omstreeks 1800 het zou wagen
Kants stelsel to onderschrijven, gebrandmerkt worden als een
atheist . De denkbeelden, welke in Duitsland werkten en gistten,
bleven bier werkeloos . Men nam er wel kennis van, doch
zonder bewustheid en uit zin voor anekdotisme ; door- en
nawerken deden ze bier niet . De gedachten gingen bier een heel
andere kant uit . Hier kwam op, wat in Duitsland destijds
bij gemis aan de nodige voorwaarden nog niet kon opkomen maar wat er na de Napoleontiese overheersing in des
to sneller tempo plaats greep, - het nationalisme, voorbereid
door de patriottiese tendens van de door Franse theorieen
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geschoolde revolutie-mannen . Hier was mogelik geworden
het terzijdestellen van lokale en privaat-politieke rechten,
het verbreken van dogmatiese banden en kerkelike grenzen,
het oplossen van het bizondere en eigendommelike in een
universeel staats- en volksprincipe. Doch door deze tijdelike
drang naar eenheid werden alle nieuwe verschijnselen van
hun historiese bodem geemancipeerd ; door een gemis aan
histories voelen, het eigenaardige kenmerk van de 18 40 eeuw,
werd het oog alleen gericht op het nieuwe, 't welke de
oude, nu versleten geachte vormen moest vervangen .
Ongetwijfeld heeft dit eenheidsbeginsel voor de vorming
van een Nederlandse natie veel goods teweeg gebracht ;
aan de andere kant moest men bij zwaarwichtige vragen,
omdat men de ogen opzettelik voor de strijd der stromingen
in de diepte sloot, als van zelf aan de oppervlakte blijven .
Godsdienst werd voortaan, met terzijdestelling van al bet
dogmatiese, bloot Godsverering ; in de praktijk van 't leven
niets meer dan de Beoefening van de Deugd . Voor de uiterlike vorm bleef een versleten deisme bestaan, van elk
diepergaande geloofswaarheid beroofd ; God bleef het transcedente Opperwezen, die in deugd, plichtsbetracbting en
onderlinge verdraagzaamheid moest worden vereerd . In
zulk 'n deels oppervlakkige, deels verstijfd orthodoxe theologiese wereld konden diepzinnige vraagstukken en nieuwe
wijsgerige stelsels moeielik ingang vinden . De eerste nieuwlichters hier werden dan ook als dwepende dwaashoofden
bespot, of wel als nieuwigheidsbejagers met stilzwijgen
bejegend . In de „Bibliotheek van Theologische Letterkunde"
word b .v . Schleiermachers ,Reden fiber die Religion", dat
in 1799 verscheen, en waarvan in 1806 en 1821 nieuwe uitgaven voigden, eerst 40 jaar na de verschijning besproken .
Ook toen Kants stelsel bier de aandacht trok en door Van
Hemert in z'n „Magazijn voor de critische wijsbegeerte en
de geschiedenis van dezelve" (1799-1801) in wijder kringen verspreid werd, openbaarde zich een stork verzet.
Daarom is 't geen wonder, dat ook Kinker, die in z'n
,,Proeve eener opheldering van de kritiek der zuivere
rede" (1799) op verdienstelike wijze Kants „Kritik der
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reinen Vernunft" uiteenzette, in de zich tans ontwikkelende
pennestrijd werd betrokken. Doch Kinker, Van Hemert en
de zijnen waren heldere koppen, die bet voordeel hadden,
door de juiste kennis van bet nieuwe stelsel en door 't
doorgronden van de bezwaren hunner tegenstanders, overal
op 't terrein meester to blijven 1). Vooral Kinker heeft door
z'n „Proeve" als anderszins getoond, bet Kantianisme zo
glashelder to doorzien, dat hij zich rekenschap kon geven
van de voorwaarden van z'n opbouw, de betrekking tussen
z'n delen, en hij op elke wijze bet wezen van 't nieuwe
systeem aan z'n lezers wist to ontvouwen .
Ook in poezie ; al zou hij, die reeds wegens de aard van
z'n onderwerp ongelezen zou blijven bet nog des to meer
zijn om de vorm. Kinker gaf namelik z'n wijsbegeerte in
verzen . Hij was 'n geboren diebter, 2) zag z'n wijsbeid in
beelden en in die beelden de eenheid . Het terugwijken
van de almacht der verstandelike begripsvorming, en bet
voortschrijden van de macht van 't zedelik bewustzijn word
hem 'n strijd met epiese lijnen ; als van zelf kwam de drang in
hem op die strij d uit to beelden, met uitmeting van de afstanden
en belijning van de omtrekken ; bet gebeel met ordening
van de delen, en 't aanbrengen van relief en schaduw, tot
eon groep in een to dichten ; en zo doenlik, bij 't schuren
van de gezichtsbeelden langs de hoog- en strakgespannen
geest, bij 'n rythmies bewegende verklanking, en 't vonken
en spatten der letters, bet innerlik aanschouwen naar buiten
to openbaren .
Zo ontstond bet dichtwerk „God en Vrijheid", in 1800,
midden in z'u Kantiaanse tijd . Andere wijsgerige poetiese
stukken, ofschoon met duidelik zichtbaar kritiese symptomen,
zijn minder specifiek 'n ontplooiing van de leer van de
,,Zedelike Vrijheid" als nieuwe geloofsleer ; bet dichtwerk
„Het Alleven of Wereldziel" b .v . nadert moor de wijsbegeerte
') Verg Mr. Joh . Kinker, door Jhr . B . H. C . K. v a n der W ij c k,
Alsmede z'n Brieven van Sophie, gericht aan Feith .
') „Wanneer de waarheid mU verrukt, wordt ziij van zelve poetisch. (Voorrede, XIX) .
blz . 12-30 .
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van Schelling ; „bij het Graf van Kant" is leerstelliger ;
„het Ware der Schoonheid" een hoofdstuk aesthetica . „God
en Vrijheid" evenwel is voor de kennis van Kinker in z'n
eerste optreden de juiste maatstaf ; en wat tevens veel zegt,
het gedicht is juist 'n afspiegeling van wat Kinker zelf
als het wezen van de poezie heeft verkondigd . Want ook
dit stuk is ontstaan, zoals echte poezie ontstaat : 1) als
drang aan zelf-gezien leven, in de trillingen onzer klanken
vertolkt . Ondanks deze, ook door Kinker gevoelde waarheid, heeft
elke tijd, meer of minder juist en vaardig, z'n denkbeelden
geuit over het wezen der Dichtkunst, en de 18de eeuw, want hiertoe behoort 's dichters omgeving - had mede stuk
geprononceerd de hare . De woordvoerders van de 18de eeuw
onderscheidden namelik scherp de wetenschap en de poezie .
Zo hoog als in hun schatting de wetenschap stond, zo
weinig achting hadden ze voor de poezie . De 18de eeuw
was trouwens de eeuw van de wetenschappen . Haar positivisme moest niets hebben van 't onbewuste . Men onderstelde,
betoogde en concludeerde naar hartelust, en bracht al wat men
machtig kon worden, in triomf onder de stalen wet van de
mathematiese en abstrakte gedachtengang. Men trachtte het
ook to doen met de taal . Taal, zei men, was uitdrukking
van de gedachten ; die gedachten stonden onder exactmathematiese wetten ; en nu had van zelf ook de taal, natuurlik bij elke wetenschap weer op z'n eigen wijze, 'n stereotiepe, nooit afwijkende uitdrukking . Zo moest dan,
in theorie altans, elke wetenschap, krachtens de logiese
opeenvolging der feiten, ook steeds haar eigen woordorde
1) Men hore Kinker zelf : De taal (van do Dichtkunst), welke
gezang is, moot een vrij afgemeten recitatief zijn, gekozen, niet slechts
met hot oogmerk om het zintuig to behagen en het oor to strelen,
maar omdat do versmaat zelve, afgescheiden van de beteekenis der
woorden, eene taal is, omdat ook de melodie der vokalen en consonanten, het bewegelijke rythmus der woorden, hot geleidelijk opvolgen,
of, waar dit verkieslijker is, hot stout overschreiden der versneden,
evenals do taal zelve (!) een voertuig der gedachtenis is "(Voorrede XVIL)
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hebben, haar eigen woordenkeus en haar eigen zinswending ;
immers de wetenschap zelf was reeds 'n volmaakt heldere
en nauwkeurige taal . Kortom, er was in de taal zomin als
in de wetenschap, en trouwens evenmin in heel 't bewustzijn van die tijd, geen plaats voor 't subject ; de ijzeren
wet van 't raisonnement liet geen eigene afwijkende voorstellingen - produkten van dezelfde indrukken op verschillende personen bij verschillende stemmingen - toe, en de
willekeur van 't positivisme kon niet dulden, dat de taal,
gehoorzamend aan 't subjectief karakter of aan de stemming
van 't individu dat z'n indrukken in woorden brengt, naar
die persoonlike aanleg of stemming zich lenig en vaardig
zou buigen . Alles kwam bij de wetenschapsmannen van de
18de eeuw aan op de gedachte, heerser geworden van alle
geesten des tijds ; de taal zelf, als dienaar aan de gedachte
geketend, was in hun ogen niets meer dan 'n vuige slaaf .
Zo vroeg men zich ook af, waarvoor de poezie, toch ook taal,
eigenlik nodig was! Kon er 'n wetenschap zijn, die in 'n
heldere uiteenzetting de poezie-vorm zou vragen ! Kon
poezie ooit de dienares worden van een exakte gedachtengang ! En zo schopte men de taal van de poezie met de voet,
als voor 't karakter van de eeuw onbestaanbaar ; zo verwierp men eveneens een eigen stijl, als iets wat onmogelik
stroken kon met de mathematiese gang van de objectieve
wetenschap zelf. Bij deze minachting der poezie door de
mannen der wetenschap, kwamen de poeten er zelf toe, de
mannen der wetenschap gelijk to geven en met de denkwijze der eeuw mede to gaan ; ook zij gaven toe aan de
mening dat hun „taal" nooit de onmiddellike uiting van
bun gedachten kon zijn, en gingen redeneren als de anderen,
dat hun taal, als iets even objectiefs als de taal van de
wetenschap, een bepaald cachet moest hebben ; dat ieder
dus die won dichten, zich alvorens 'n stereotiepe manier
van zeggen, een eigen ,stijl" moest klaarmaken ; dat ook
deze ,stijl" even mechanies moest wezen als de taal mechanics was der wetenschapsmannen, en dat alle mogelike
onderwerpen van wetenschap, 't zij physica, sterrekunde
of zeevaartkunde, naar de eigen gemaakte stijl, in poezie
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konden worden gezet. Met andere woorden, men maakte
'n vorm, en paste die vorm aan de ,gedachten". Hot was
er verre van, dat de poezie van deze mannen natuurpoezie
kon zijn ; ze was bet dan ook geenszins ; immers de met
schone uitdrukkingen, fraai gekozen woorden, figuurlike
taal en mythologiese beelden kunstig geschapen stijl was
'n afzonderlike eenheid ; onafhankelik in haar oorsprong,
naast deze poeten-taal bestond de gedachte, die nu moest
worden gepaard aan de ,stijl" .
Zo werd bij bet verzenmaken, en verder bij alle proza,
welke niet in 'n logies parallelisme stond met de gedachtengang der exacte en abstracte wetenschappen, de hoofdzaak
de techniek . In de welsprekendheid, maar vooral in de
poezie, werd nu deze woorden- figuren- en beeldentechniek
een ware sport . Vlijtig werd er door onze dichters aan
meegedaan . Op hoog bevel van de toongevende critici
bier, moesten door de beoefenaars der poezie, van onze
grootste dichters uit de 17de eeuw, Hooft, Vondel, Brandt
en Vollenhove, de uitdrukkingen, zinswendingen, caesuren,
kortom al wat bet uiterlike der verzen betrof, worden
afgezien ; werd hun nadrukkelik aangeraden, om zuiverheid,
netheid en sierlikheid van taal en vorm to bestuderen bij
de Apollo's der lopende eeuw, bij Hoogvliet en Feitema
cum suis . Geen wonder dat enkele tijdgenoten, die 'n beter
inzicht hadden in 't wezen van de poezie, tegen deze
pootenmanie en de schromelik misbruikte vormen-rhetoriek,
hun stem begonnen to verheffen. ,Alles moot hoogdravend
wezen," kritiseert er een, „zo in Proza als Poezie, in Voorredens
„zelfs, daar een eenvoudige onderwijsstijl to pas komt, ge„bruikt men de uitgekiptste, zeldzaamste en verhevenste
„bewoordingen. In Minnedigten, daar 't hart alleen zig moot
„uiten in zijn eigene natuurlike taal, daar men gevoelen
„moet, en niet denken, zweeft men al boven de wolken .
„In Verjaar- en Bruiloftsdichten weet men geen middelweg :
„men moot drollig of hoogdravend zijn, en Heldentonen
,,aanwenden, om de verdienste van burgerlieden zelfs uit
,, to gal men." 1)
')

J

u s t u s v a n E f f e n in de Hollandsche Spectator, 37e vertoog .
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,,Neen, niet zig richten naar de modellen van de ijsbrekers!"
zegt een ander, de zeer helderziende Van Alphen . 1) „' t Is
„juist de verkeerde weg om to vorderen . Men moest groter
,,eer stellen in origineel to schrijven, dan in Vondel na to
,,bootsen, daar men in tegendeel elkander heeft willen
,,wijsmaken, dat elk jong vernuft zig een Digter ter navol,,ging moest verkiezen, hetwelk de rechte weg is om de
,,genie to blusschen, en nimmer werkelijke stappen to doen ."
Doch 't meest moet ons waard zijn, in verband met het
wezen van z'n eigen poezie, het oordeel van onze Kinker
zelf, over de richting van z'n tijd . In De Post van den Helicon
heeft hij scherp en geestig de dwaasheden oin zich heen
belachelik gemaakt ; hij stood echter to hoog boven z'n
tijdgenoten dan dat z'n periodiek blad op den duur opgang
kon waken. Wat hij, moralist en kunstrechter beide, in
z'n tijdgeest blaamt, is de toenemende oppervlakkigheid ;
het gebrek aan overtuiging ; de ontstentenis van dichterlike
gedachten en de slapheid van de kritiek ; het huwen van
de rijmvorm aan hot allerongemakkelikst proza ; het blote
objectief beschrijven van natuurtaferelen zonder eenig blijk
van subjectief aanschouwen of gevoelen ; het voortsluimeren
der poeten, met een goede stijl, een zuivere maat en een
welluidend rijm in de armen, met de vaste en domino
eigenwaan, dat zij alleen de ware Dichtkunst bezitten ! Hij
weet, reflecteert hij hierop verder in z'n Voorrede, 2) dat
er verzen worden gevonden waarin de vorm genoegzaam
alles is, en waarin men het weinig beduidend lichaam, dat
er mee omhangen is, als een naald in een voer hooi moot
zoeken ; dat ze zijn samengesteld uit bewoordingen en spraakwendingen, waarin 'n bombast van hoogklinkende woorden
ten sieraad moot strekken aan denkbeelden, welke, van
die ballast ontdaan, niets van het erbarmelikste proza
zouden opleveren, en waarbij men met Figaro uitroepen
') H i e r o n y m u s v a n A l p h e n, Theorie der schoone Kunsten en
Wetenschappen, grotendeels overgenomen uit hot Hoogduits van
F. J . R i e d e l, XIV .
') Voorrede, XXXV.
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mag : ce qui ne vaut pas la peine d'etre dit, on le chante ."
Een ding echter dient in 't oog to worden gehouden .
Ondanks de terechtwijzigingen van een Van Effen, Van
Alphen en van een Kinker tegen de onnatuur van de poezie
van hun tijd, kunnen zij zich niet losmaken van het dwaalbegrip dat de poezie 'n eigendommelike stereotiepe v o r m
moest zijn, „geschikt tot het behandelen en inkleden van
'n bepaald onderwerp op een of ander gebied ." Waar zij
tegen opkomen, is dan ook de wanverhouding tussen de
theoretiese vorm en de gedachte ; Kinker b .v. wil de noodzakelikheid aantonen van 'n bepaald evenwicht tussen de
kunstvorm en de aard van 't onderwerp ; daarom is 't dan
ook dat hij de poezie als uitingvorm zo bizonder geschikt
acht voor verheven onderwerpen, met name de wij sb e gee r t e, als behorende tot 'n hogere orde van denkbeelden en gewaarwordingen. De hoger staande vorm dus
erkennende, wil hij door 'n opklimming in de verhevenheid
van de ideegn, de stof de „stijl" laten naderen . Hij acht
daarom voor de meest afgetrokken bespiegelingen bepaald
die ideale geheel geestige omkleding noodwendig, ten einde
ze in haar eigenaardige gedaante aan de verbeelding voor
to stellen . Men voelt reeds de afstand tussen deze man en
z'n tijdgenoten . De subjectiviteit van de geboren dichter
dringt de heerschappij van de objectieve stijlvorm op de
achtergrond . Niet alleen in z'n wijsbegeerte, maar ook in
z'n denkbeelden over de poezie tracht het individu tegenover het beredeneerde tot z'n recht to komen . Wel erkent
ook hij nog, dat elke taal de tolk is van het denkvermogen,
en ieder welingericht volzin 'n getrouwe nabootsing is van
de daarin besloten gedachte, zodat de bewerktuigde klanken
't onstoffelike van de gedachte kunnen vertegenwoordigen .
Maar hoe heel anders denkt Kinker dan in Frankrijk b . v.
een Delille . Deze en z'n school hadden de kunst van
schrijven beschouwd als 'n zuiver mechaniese kunst, hadden
zich 'n stijl eigen gemaakt en hun gedachtenloop in afhankelikheid aangepast aan de vorm . Bij Kinker daarentegen
luistert de taal nauwgezet naar de gedachte, en is ze het
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hoogstbewegelike, strikt alle wendingen volgende, verzinuelikende en vergeestelikende werktuig, waarvan elk ware
dichter, ook al is hij geen groot taalkundige in de gewone
betekenis van bet woord, de strekking en de eigenschappen
moot voelen . Bij hem vinden we dan ook de uitdrukking,
dat de taal is 'n instrument, dat bespeeld wordt, zoals 'n
bekwaine kunstenaar z'n speeltuig bespeelt . Eveneens ontmoet
men bij hem de waardevolle opmerking, dat wanneer de
dichter de bewegelike raderen en spraakkunstige gedaanten
der taal, waarin hij denkt, aan z'n kunstvermogen dienstbaar
doet zijn, hij, door eigen aanleg genoopt, die algemeenste
taal- en gedachtenregelen volgt, welke niet dan zeer schaars
en gebrekkig in de werken der spraakkunstenaren worden
aangetroffen. Voor zijn subjectief gevoel is dan ook de
symboliese gelijkvormigheid tussen bet onstoffelik denkdenk en z'n zinnelik bekleedsel, op zich zelf reeds poeties .
Deze denkbeelden, destijds nieuw en de vrucht van eigen
inzicbt, zijn, wat bet wezen der taal betreft, bij 'n groot
deel van onze spraakkunstigen nog van kracht . Nog heden
wordt door hen, in navolging van een oudere school, geleeraard, dat de taal bet werktuig is van de gedachte, of
wel, dat ze de vorm is, waarin de gedachte wordt gegoten ;
kortom, men onderstelt, dat de gedachte kan bestaan, zonder
dat ze in 'n klankenreeks zich van haar realiteit rekenschap
heeft kunnen geven . Wel is waar, kan een gedachte, geformuleerd in een woordenreeks, bij 't lezen of horen van
de formule, wederom bewust worden, en in zoverre kan
men zeggen, dat bet woord de gedachte draagt . Doch voor
't overige kan in haar oorsprong de gedachte eerst haar
verwezenliking krijgen door de verklanking ; alle bewustwording toch geschiedt door klankbeweging, en 't is eerst
door 't juiste woord, dat bet onbewuste in 'n klaar belijnde
gestalte tot 't bewustzijn komt .

Doch 't wordt tijd ons naar bet tieperend gedicht zelf
to wenden, dat zich ten doel stelde „God en Vrijheid" op
to sporen voor ben die hun rationalisties Godsbegrip door
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de kritiek op de zuivere Rede hadden verloren . Meer nog
verloren in de opzet van Kinkers work zelf, omdat de
dichter de moedeloos geworden mens, wie reeds door 't
neerstorten van 't gebouw der werkelikheid elke vaste
bodem ontzonk, eerst het tot waanzin dreigende fatalisme
boven z'n hoofd omhoog heft . Niet alleen wordt in de
aanvang de twijfel gewekt, of de buitenwereld wel reeel
zou zijn, en of ze niet eer, uitsluitend of gedeeltelik, het
produkt van onze eigene geest is, maar nog wordt bovendien het schepsel tot zekerheid gebracht, dat in die werkelikheid, zo ze altans mocht bestaan, in 't geheel geen plaats
kan zijn, noch voor de menselik zelfbewustheid, noch voor'n
Godheid of 'n Goddelike wil . Zoveel to meer, hoopt de dichter,
moot dan de vertwijfelde sterveling z'n handen uitstrekken
naar het innerlik zelfgevoel . De „Kritik der reinen Vernunft" wordt, om zo to zeggen, met hot overwicht van 't fatalisme bezwaard, om de „Kritik der praktischen Vernunft",
zoveel to meer door 't hoger licht to kunnen laten beschijnen .
Hot eerst toont hij dus aan hen die hem volgen, in al
haar volheid en leegheid de zinnelike wereld .
Zo ver, zegt hij dus, het zoekend oog de samenhang der
dingen navorst, tot daar waar ze zich aan ooze waar •
neming onttrekken, vertoont zich zonder gaping 'n onverwrikbare orde .
Waar heen ge uw vorschende oogen slut,
En waar go uw aandacht weiden laat ;
Gij wekt en vindt er staag, maar schooner dan to voren,
Hot hoogst verstand, hot wijst beleid,
Wil doe] en regelmatigheid . ')

Wat doet nu de sterveling? Hij wil, van duizeling
bevangen, onder 't stamelen van de naam ,Almagt" 1 voor
de Oorsprong der dingen neerknielen ; 1) doch tevergeefs,
hij vindt niet Gods wezen, maar 't schepsel terug. Moedeloos en ontroerd, moot hij met 'n beklemd hart erkennen
')
')

God en Vrijheid . Strofe II .
Strofe I en III .

KINKERSTUDIEEN .

175

,,hij woont niet in der zinnen kring !" Hij sluit nu z'n oog,
doch verneemt 'n steeds luider sprekende inwendige stem ;
hij wil tot zich-zelf inkeren, om de inwendige inspraak
nader aan to horen . 1) Zou dat misschien de weg zijn ?Of
is 't soms maar ijdele geestdrift 1 Neen,
Daar, in 't gevoelig hart, is 't denkbeeld aan to treffen,
Dat in, en om, en voor u zweeft,
Waar naar gij rustloos zwoegt en streeft ! - ')
Niet dus, het denkbeeld van 'n Hoogste Wezen is op to
sporen in 't doorzoeken van 't geschapene der zinnelike wereld .
Dat denkbeeld uwer menschheid waardig
To vak in 't schijnbaar stof gezocht,
Is aan het diepst gevoel verknocht .
Misken die uitspraak niot, ontvlugt haar niet lichtvaardigl e)
Alzo preludeert Kinker reeds wat hij zo aanstonds zal
doen : de ontmoedigde mens voorgaan op de weg, die hem
leidt tot 't besef van 't bezit van 'n eigen wil, en van 'n
krachtig subjectief gevoel . Doch vbbr hij dat doet, wijst hij
in 'n rij van kloekgebouwde strofen op het elk schepsel
overstelpend fatalisme, dat tot de troosteloosheid in 't
zoeken van 'n andere uitweg moot leiden . Doze strofen
zijn een rhetories-wijsgerige uitwerking van het onvermogen
der Rede om tot de Oorsprong op to klimmen, in Spinozistiese trant .
Niet in 't onmeetlijk ruim, waarin ontelbre bollen .
Vol Majesteit en glans, getooid in schittrend licht,
Waarvoor verbeeldingskracht vermoeid en magt'loos zwicbt,
Aan 't prachtigste gewelf in eeuwge wentling rollen Daar is, daar woont de Godheid niet : `)
Wat we zien, is slecht 'n sluier, 'n zweem, 'n afschijnsel .
De natuur moge spreken in kracht en praal, wij zelf zien
')
'~
")
')

Strofe III,
Strofe IV.
Aldaar .
Strofe V .
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slechts de letters, en lezen van 'n God, naar ons begrip
gevormd, slechts in woorden . 1) Onmogelik is 't, wetenschap to verkrijgen van 't geen buiten de zinnen valt . De
blik die geacht wordt door to kunnen dringen in de diepten
van 't oneindige, reikt niet verder dan tot de eindige
dingen, en ook van die kan hij in beperkte denk- en
waarnemingsvormen niet veel meer dan 't blote bestaan
onderscheiden . Wat hij vindt, is steeds de wet van oorzaak
en gevolg, een volstrekte causale samenhang . In 't hele
scheppingboek ,wijst ons op ieder blad en doel, en middel
aan", terwijl ,het Godlijk doel zich bij elken stap verwijdert". a) Het toont nooit „den hoogsten trap der ladder",
die van uit de afgrond „van sfeer tot sfeer" omhoog klimt,
Doch wederzijds omwolkt door grondgeheimenissen,
Vergroot zij slechts do onzekerheid
Hoe verder ztj onze oogen leidt. ')
Vergeefs is 't daarom voor de sterveling, dieper in to
dringen en zich blind to staren op 't onbegrensd verschiet .
reikhalst naar een' God, terwijl (hij) een noodlot vindt
Dat blindlings voorzit in der dingen wisselingen . ')
(Hij)

En waar dit noodlot zijn schepter zwaait, draait de
schepping als een rad ; het hele mechanismus hangt aan
elkaar ; alle dingen zijn aan elkaar geketend, gehoorzamen
aan 'n zelfde wet, die eenmaal ingesteld, onverbreekbaar
is en eeuwig heerst ; ja
Waar naar gij-zelf werktuigelijk leeft,
Aan 't eindeloos verband der dingen vastgevlochten,
Herhaal uw poging, keer op keer !
In 't rijk des noodlots vindt ge u weer . 6)
') Verg. ook Het Alleven of de Wereld, vs . 22-60, en passim in
z'n Gedachten bvj het Graf van Kant .
') Strofe VI .
') Aldaar.
`) Strofe VII .
') Aldaar.

177

KINKER-STUDIEEN .

Dus wordt de mens zelf als een der ontelbare raderen in de
mechaniese wereldbeweging meegesleept, en is hij geen meester
over z'n eigen wil en daden ! Dat moet nu door de dichter
tegenover de voorheen gepredikte almacht van 't menselik
kenvermogen nog eens goed gezegd, en vandaar wordt nog
eens de volstrekte afhankelikheid van 't schepsel in het oneindige drijfwerk goed gememoreerd . Ja, mens, zegt hij daarom :
Ja, in dat rtjk zijt go als een slaaf geboeid, geketend
Aan de onbegonnen reeks, die elke daad bestemt,
Aan al wat u omringt, geschakeld en geklemd,
Der dingen vasten loop steeds volgend, doch onwetend,
En, wanend vrij to ziin, een deel
Van dat noodlottige geheel,
Dat is, en voortduurt naar die wetten,
Waar aan wij, schoon in vrijheidsschijn,
Met al wat is gekluisterd zijn,
BU iedren voetstap, then we op zijnen bodem zetten !
Waar deugd on ondeugd, hand aan hand,
Gerangschikt staan in 'thoogst verband . ')
Doch, laat het schepsel zich hier eens over been zetten,
en onverschillig omtrent z'n afhankelikheid, eens verder
doordringen in z'n bespiegelingen .

Hot denkproces blijft

hetzelfde ; de regelen waarnaar 't verstand z'n begrippen
vormt, ook van het bovenzinnelike, liggen niet buiten, maar
in de menselike geest. Alle denkproducten zijn aan menselike
denkvormen gebonden ; ook het denkbeeld van 'n Hoogste
Wezen is geschakeld aan de wet der causaliteit, en de aard
van dat Wezen bepaald door de motoriese wet, die, uit
welke komiese drijfkracht dan ook, het mechanismus beweegt .

Wat is u de

uitkomst van

het diepgevonden

stelsel? De verpletterende zekerheid, dat
't wezen, dat gij eert,
Door de eigen wet (is) overheard,
Aan d'eigen nooddwang vastgeklonken ;
En met de wereld, die hij schiep
En door zijn woord to voorschijn riep,
In de eeuwige draaikolk der noodwendigheid verzonken °)
Strofe VIII .
') Strofe IX .
T. EN L . xv.
')
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Zo is dan God geen god der vrijheid ; geen God, die 't
noodlot regeert ; er is geen eigen kracht, geen eigen vrijheid ;
machteloos verdwijnt het geschapene, en even gedwongen
ontstaat het volgens de wet der noodzakelikheid ; het een
verzinkt en het andere komt op, volgens 'n vaste kringloop ;
en de naar vaste processes zich voltrekkende wisselingen,
geschieden in 'n eindeloze orde . 1)
Daarom, o mens,
Wat poogt go, in uw' waan, naar hooger stand to streven,
Hot denkbeeld, dat go schiept, to naadren in uw vlugt,
Als zweefdet go in eon vrije on refine Hemellucht? ')

Tevergeefs, de drang, die ons noopt tot nasporing tot in
de sfeer van 't bovenzinnelike, is dezelfde natuurdrang die
de gehele schepping in z'n wisselende beweging houdt ;
't is „de arm des noodlots," die ons , voortsleurt,' en die
tevens onze „keus en handling" vormt . Wat meer is, elke
dwang in ons, 't zij ten goede of ten kwade,
Hetzij go een gruweldaad verrigt,
Of wijslijk handelt naar uw' pligL,

is 't werk van 't lot ; we worden, ,tred voor tred," meegesleurd op 't voor ons „gebaande pad des levees ." 3)
Zoals een in de Oceaan uitstortende stroom uit 'n bron,
zo komen de schepselen der wereld, de mens niet uitgesloten,
voort nit 'n A 1-S t o f, volgens 'n bepaalde samenloop van
krachten ; en, zich uit nooddwang rangschikkend in 'n vaste
orde, wentelen ze voort tot in eeuwigheid . En zoals de
stroom steeds 'n bepaalde richting naar 'n bepaalde bestemming moot volgen, zo is ook al 't menselik doen en
denken, bloot het gehoorzamen aan 'n drijfkracht . 4) En
ook het zich zelf verheffend innerlik gevoel, bij de toenemende bewustwording van onze afhankelikheid aan 't
')
')
')
`)

Strofe X .
Strofe XI .
Aldaar.
Strofe XII en XIII .
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A e e 1-a 1, de geestvervoering bij bet door de Rede behaalde
resultaat,
Die eedle drift, waarin (glj ; blaakt
Als go uit der zinnen slaap ontwaakt,
is in bet menselik aanzijn ingeweven ; 't is de Natuur, die
in ons werkt ; eveneens dus, 'n trek van ons maaksel, welke
ons werd „ingedeven" ; doch, helaas !
En zelfs die trek, hoe grootsch hij zij,
Getuigt slechts van uw slavernij . ')
En thans, zoals in de 8e strofe de onmacht van bet kenvermogen reader werd uitgewerkt,

wordt nader klemtoon

gelegd op onze zedelike afhankelikheid in de wereld van
't Spinozisme . Rhetories breed dijen de verzen
Of de eerzucht u bestemt tot grootsche en eedle daden
Of vuige gierigheid u 't hart voor grootheid stopt ;
Of 't, medeltjdend, in uw' teedren boezem klopt,
Of, wreed, een' wellust vindt, in stroomen bloeds to baden ;
Wat hartstogt go ook voelt opgewekt,
Wat neiging uw begeerte trekt,
Hoe pligtsbesof en driften strijden ;
Wie eindlijk, do overhand verkrijgt,
Of, overwonnen, morrend, zwijgt Gij volgt, werktuigljjk, in den blinden loop der tijden ;
Of neen! - gij valt, gelijk een steen,
Door drang en zwaartekracht daarheen! ')
Zo is dan de mens weerloos aan 't Noodlot overgeleverd .
Plicht is niets meer ; grootheid van karakter, noch deugd,
betekenen iets . Op niets kunnen we ons meer met zekerheid verlaten . Onze zelfbewustbeid is weg ; in alles zijn we
overgeleverd aan 't door ons opgebouwd stelsel, zoals bet
de postulatie naar onze verstandsbegrippen werd
gevormd. Is 't dus met onze zedelike vrijheid gedaan?
door

Neen, toch niet . Theoriserend kan de Rede, bouwend op
de beperkte menselike waarneming, komen tot een onverbiddelik alles-overheersend fatalisme, de praktiese Rede,

1)

Strofe XV .

')

Strofe XVI .
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spreekt ons toe, onafhankelik van alle ervaring en redenering,
het goede to doen om het goede, en waar 't bewustzijn dit
uitspreekt, moot ook 't vermogen aanwezig zijn, dit goede
to volbrengen . Ook,
bij der zinnen zegepraal,
Zegt ze oppermagtig : - ,Neen, de wet, mU voorgeschreven,
„Is strong, in al wat zij gebiedt,
,Maar overtreft mijn krachten niet" . ')

Zo zeker is zelfs de weg die ons bewustzijn ons voorschrijft, dat in alle tegenspoed, bij 't ,moeielikste levenspad", in de ,gevaren des doods",
Terwijl do donder om u loeit,
Do bliksem al uw heil verschroeit,
En u slechts spaart tot wreeder lijden ;"

ja, als de verleiding, om het ongeluk to matigen, de deugd
door middel van „'t blinkend loon der misdaad" wil
bestrijden, wij het goede pad altijd kennen, en elke boze
invloed kunnen wederstaan . 2)
Deze mogelikheid om 't goede to volvoeren, is 's mensen
Vrijheid
Vrvj.

Hier voelt go u

Hier kent ge u, als een zedeltjk wezen ; '

Aan dit subjectief Vrije is het objectief hem omringende
onderworpen . Wel to verstaan, in algemene zin, zodat het
Vrije niet in elk van 's mensen afzonderlik, maar in de
mensheid tot bewustzijn komt en bij alien gelijke voorschriften wakker roept . Dit algemeen Vrije, dat zich altijd
uitspreekt, is God . Daarom, in is mensen hart,
is

hot heiligdom, de tempel van uw 'God .

en is hier z'n standpunt to vinden, welke hem verheft boven
't Noodlot ; is het opengeslagen boek to vinden, waarin hij
z'n bestemming leest. Deze roepstem heeft hij slechts to
volgen. Immers
')
`)
')

Strofe XVII.
Strofe XVIII .
Strofe XIX .
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Hier geldt geen vreemd gebod of magt ; maar eigen wetten,
Bevelen, die ge u-zelvon geeft ;
Hoe vaak gij die ook wederstreeft . 1 )

En zelfs is dit terrein zozeer 'n eigen bezit, zo in oorsprong
van hem alleen, zulk een oppermachtig gebied, dat het
Fatalisme er geen vat op heeft ; bij elke poging, die we
zouden wagen ,om deze standplaats van 't gemoed, aan
die der zinnen vast to kluisteren", zou ons geweten ons
van schuld betichten, omdat wij, in vrijheid, dwars tegen de
inspraak van 't gemoed in, ons over zouden leveren aan
de slavernij van 'n bloot-zinnelike, ons deprimerende en ons
onwaardige theorie . 2)
Maar, - zegt de dichter, - is zich ontslaan van al de
voorschriften die 't geweten ons voorhoudt, en 't volgen
van z'n eigen begeerten, - is dat dan geen vrijheid?
Neen, zegt hij ; dat is vrijheid in naam ; de echte vrijheid
wordt er door miskend ; 't is juist de vrije weg verlaten,
en zich vrijwillig aan de band leggen van z'n dierlike
driften . Doch ook zelfs bij deze moedwillige afwijking van
de stem van de plicht, bij dolle woede, en barbaars gelach
die de jammerklachten van de voortvluchtigen uit de
smeulende puinen verdooft ;
Ook hier doorgilt de wet hot schuldige goweten .
Die Godspraak klinkt door 't woest en ijslljk lachen heen!
Nooit wordt zij met het hart des snoodaards Iotgemeen ;
Nooit last zij hem 't bevel, dat in hem woont, vergeten! ' ;

In alles wat hij verricht, voelt hij een tegenwicht, dat
z'n daden bezwaart. Z'n ,zwakke rede" heeft mogen zwichten
,,voor der drifters kracht," hij voelt in zich zelf nooit vrijspraak ; en „verbloemde ook heel de aard zijn schuld," de
ware Rechter houdt z'n vonnis niet terug 1 4)
Evenzo spreekt hij nog ,in bedorven harten, Waarin de
Menschheid schier den laatsten adem geeft," en als 't ware
')

Aldaar.
~) Strofe XX .
3) Strofe XXI-XXIII .
`) Aldaar.
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de Rechter en z'n aanklacht uittart . Daar roept de inwendige
stem : ,Nog kunt ge, hoe diep uw vernedering is, uw plicht
„betrachten ; 't is vrijwillig geweest dat ge u voor 't slaafs
,,geweld hebt gebukt ; in u woont nog de oorspronkelike
„kracht der vrijheid, om de onstuimstigste aanval van uw
„drifters of to slaan !" 1)
Natuurlik kan het geschapene aan de natuurwetten gebonden zijn. Zo kunnen „de Monsters dezer aarde," aan
'n „blind geval verknocht," en daardoor „tot een schrik
der deugd in onschuld gewrocht," 1) daardoor reeds niet
naar de vrije inspraak van hun bewustzijn luisteren ; de
verpletterende steen, de verpestende lucht, het huilende
roofgedierte doers kwaad volgens nooddwang ; zelfs het bijtje
dat honig vergadert, doet dit goede krachtens 'n natuurwet ;
alleen 't kwaad dat de booswicht doet, is niet verschoonbaar .
Boven 't gedierte, en al 't geschapene staat (ofschoon soms
„verknocht aan een blind geval," waardoor hij een schrik
van de deugd of van de onschuld moge worden .)
Hij, die boven den natuurdwang en haar wetten
Verheven, die zich-zelv' bewust is ; wiens gemoed
De juiste grenslijn trekt van 't zeedl}jk kwaad en goad,
Die elke daad waardeert, on op haar prijs kan zetten - ')

hij erkent in zich zelf z'n „eigen-macht" ; hij gevoelt zich
M e n s c h, heeft achting voor geestesmoed, die ,in z'n eigen
kring door 't lot bepaald," strijd voert om to zegepralen ;
die ,in 't heilig rijk der zeden," zich zelf tot een wetboek
wordt ; zich niet door z'n neigingen laat „overmannen" en
zich op de eenmaal bereikte zedelike hoogte weet to handhaven . 4) Hoe laag staat daarentegen iemand
die 't besef der vrijheid heeft, en snood,
Haar in zich-zelf misbruikt, en op haar outers doodt,
Dit zelfgevoel verkracht, wanneer de driften woolen ') Strofe XXIV.
') Strofe XXV. Dit determinisme gaat, zodra deze „Monsters"
mensen zijn, niet op . Kinker staat to vast in de leer, dan dat dat
bij wat voor redelik schepsel ook, de inwendige stem ooit zou mogen
zwtjgen . Zelfs in doze zelfde strofe nog .
`) Aldaar.
') Strofe XXVI .
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Hij mag misschien de vloek van de mensen ontgaan,
maar zich zelf ontvlieden kan hij niet . Hij kan opstaan
tegen z'n lot, in z'n woestheid God doemen, „als werker
,,van al 't kwaad, dat immer moet geschieden !" - vergeefs ! z'n inwendige stem roept nog luider : ,Neen! Geen God
geen noodlot !
i k alleen !" 1 )
Verdedig u, zo ge kunt - roept de dichter, - tegen
de Rechter, zo ge kunt!
Maar, neon! gij buigt,
Hot schuldig hoofd, dat, overtuigd,
Van misdaad, bloost . Nooit schuilt ge veilig .
In dozen Tempel, daar uw pligt
Zoo vaak hij voor de driften zwiclit,
U in bet aanzicht vliegt en roept : ,Dees plaats is heiligl"
Hier heeft nooit misdrijf, ongestoord,
't Geweten in haar kiem versmoord 1 °)

Dat is dan ook de plaats - en nooit is dit de zinnelike wereld waar de Rede haar einddoel voor zich voelt, n .l . God of
't heilige to zoeken . De Rede zelf vordert 't bestaan van 'n
Opperwezen . Daarom heeft de mens, om hem to leren
kennen, slechts tot zich zelf in to keren, om hem daar to
aanbidden . Daar is z'n stem to verstaan, daar eerst is hij
to naderen ! s)
Met de tot hiertoe gevolgde strofen is de omvang en de
strekking van 't gedicht bepaald ; nog volgen een 9 .tal die
de inhoud der vorige samenvatten, en in variaties nog
eens de tegenstelling tussen de wanhoop, waartoe het zoeken
van de oorsprong der dingen in de wereld buiten ons, het
redelik schepsel moet brengen - en de zelfbewuste kracht,
die 't besef van ooze zedelike vrijheid ons geeft, to laten
uitkomen, met hier en daar een toetsje ter afwerking van
de verkondigde leer . En die tegenstelling, zoals men zal
zien, leent zich uitstekend tot de in de tijd van Kinker zo
')
')
8)

Strofe XXVII.
Strofe XXVIII .
Strofe XXIX .
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geliefde rhetoriek. Resumerend dus, zegt de dichter : Niet
wanhopen dus, o sterveling,
omdat gij, wanend God to vinden,
In 't Rijk des tijds, naar een steeds vlugtende oorzaak zocht,
Waar alles beurteling zich oplost in hun gewrocht,
De tijd hot schrikbeeld wordt, dat alles zal verslinden ;
Daar al wat een bestaan ontving,
Slechts voortsnelt ter vernietiging ;
Waar 't eeuwig scheppend Alvermogen,
Als een verpletterende kracht,
Gelijk een bliksem, door den nacht
Van eeuwigheden, reeds verloopen, heen gevlogen,
Ons, in ztjn eindeloozen duur
Verschijnt als een verterend vuur . ')

Integendeel, maar wat hij wel moet doen, dat is : pogen
meer en meer to naadren
Den maatstaf, dien (gij) in (uw) boezem omdraagt! Daar
Woont God, dien (gij) vereert, daar brengt (gij) op 't Altaar
Der Vrijheid, 't Godlijk vuur dat tintelt door (uwe) aadren ;
Dat, als (uw) wil, aan God verwant,
Ontgloeit in d'aanleg van (nw) red en! °)

Waartoe dus door to dringen in der zinnen kring, in
't aaklig oord der schemering, Daar alles nederzinkt in
tegenstrijdigheden?" Liever neme men z'n vlucht in reiner
vrijer hemellucht . g ) De rede, zoekend naar kennis en
dorstend naar waarheid, gaat door „bedrog en schijn" aan
't dwalen, vindt in plaats van ,zonnestralen," ,dikke neevlen' ;
vertwijfelt ; blijft 'n ogenblik ontmoedigd staan, maar ziet
,,weldra haar eigen bodem" weer . Op deze „bodem" herkent
de rede 't grote verband dat er bestaat tussen vrijheid, plicht
en God ; 'n verband dat niet kan worden ,ontwricht" noch
door bet „betoog" noch door „onverstand" of „wangeloof,"
noch door de denkbeeldige , waan" van onze zinnen . 4)
Aan de ,hoogste vrijheid," d. i. de mogelikheid, 't bevel
')

Strofe XXX.
Strofe XXXI.
Aldaar.
`) Strofe XXXII ; Strofe XXXIII-XXXVI werken de tegenstelling
met andere woorden op nieuw uit .
')
8)
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van de praktiese rede to volvoeren, verbindt Kinker, op
't voetspoor van Kant, het bestaan van een Godsrijk in de
toekomst, met andere woorden, de leer der onsterfelikheid .
De stem van de plicht schrijft voor, zoals reeds gezegd is,
bet goede to doen om 't goede zelf, zonder overweging van
't oordeel of van 't geluk, hetwelk de betrachting van 't
goede als vrucht mee zou kunnen brengen . De deugd wordt
dus niet beoefend op grond dat de deugdzame gelukkig
moet zijn . De causale samenhang tussen deugd en geluk
bestaat dan ook bier niet . 't Geluk is niet altijd 't doel, en
mag evenmin de verwachte beloning zijn van de deugd .
Nu zegt de rede, dat dit eene wanverhouding is . Die wanverhouding moot worden opgeheven, en wel in 'n toekomstig
leven, waar 't bedoelde lot evenredig moet ziju aan 's mensen
zedelike waarde . En hieruit laat zich eveneens afleiden 't
bestaan van 'n God, die 't evenwicht tussen deugd en geluk
handhaaft . Zo stevig staan door doze redenering de hoofdstukken van 't godsdienstig geloof op hun voeten, dat aan
de twijfel elke toegang is afgesloten . De dichter verhovaardigt zich dan ook in dezer voege :
Geon twijfelzucht komt hier 't geloof der menschheid storen,
Geen gissing draagt hier aan 't verstand do fakkel voor,
Geen schtjn geleidt ons hier op een bedrieglijk spoor,
Geen zelfsbedrog kan hier dit hoogst bowustzijn smoren .
Hot is in ons bestaan gegrond . ')

Hot is dan ook tevergeefs, om zich zelf to overtuigen van
't tegendeel, en to roepen
,.Daar is geen reedlijk pligtsgebod!
„Daar is geen vrijheid, deugd, noch God!" -

tegenover die stem van de twijfel ,buigt zich het gemoed
voor z'n outer", en in weerwil van 't moedwillig sluiten
van z'n ogen, dringt bet Goddelik licht vanzelf in ons
binnenste door .
Wie God wil lochenen, besluit Kinker met een mooigedacht en mooigezegd vers, moet eerst ophouden met
')

Strofe XXXVII .
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mens to zijn . In 't menselik aanzijn ligt de erkenning van
bet mens- en God-zijn zelf. De leer blijft onaangetast van
bet meest verfijnde sophisme van 't vals vernuft . Hot
zedelik gevoel blijft immer de grond en 't uitgangspunt .
Ook 't uitgangspunt van de zinnelike waarneming, die zoeven
leiden moest tot de kennis van 't bovenzinnelike, maar
voor welke waarneming bet Doel terugweek . Ook hierin
gebiedt ons bet heilige moeten . 't Beheerst al ons denken
en doen . Alleen poge men nooit tot bet Oneindige to naderen
langs de bedriegelike ladder van de verstandsbegrippen,
maar wel in zichzelf, bij 't volgen van de uitspraak van 't
ingeboren, tot heiligheid richtende, zedelik gevoel . Doch
besluiten wij, voor 't opmaken van de balans, met bet
afrondend sluitstuk in de door Kinker opgetrokken triomf.
boog van de almacht van 's mensen zedelik gevoel .
Hot valsch vernuft, hoe ook gekiinsteld en verbasterd,
Verbijstert 't hoogst gevool nooit door zijn zwijinelwijn . Houd op, wanneer go een God wilt loochen, mensch to zijn!
Ontken uw aanzijn, eer gij God en menscheid lastert .
Volg zelfs den twijfel op het spoor
Dring tot den eersten oorsprong door,
Hot punt, waar go uitgingt, om to dwalen!
Was 't niet uit zedelik gevoel?
Oogde uwe vrijheid niet op 't doel
Dat wegvliegt, nu gij 't buiten u wilt achterhalen? Herneem dan 't oord, dat gij ontweek,
En zoos Hem, waar hij tot u spreekt . '

Kinker heeft bij 't stelsel van Kant en Fichte (de eerste
noemde onze denkbeelden in produkt van ons eigen wezen
en van 't object, terwijl Fichte er bloot 'n afspiegeling van
ons zelf in zag,) niet altijd vrede kunnen vinden . Hij zag
er al spoedig deze inkonsekwentie in, dat willekeurig de
postulaten van 't zedelik bewustzijn vrijgesteld worden van
de kritiek, waarmee hij aan 't verstand bet recht ontzegt
') Strofe XXXVIII, tevens slotvers
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om to besluiten tot de werkelikheid van 'n bovenzinnelike
wereld . De ,praktiese rede" mag doen wat de ,theoretiese
rede" niet mag doen . Dit dualisme heeft Kinker gehinderd,
en hij heeft de kloof zoeken to dempen door 't aanvaarden
van 'n pantheistiese wijsbegeerte in de trant van Schelling .
Ook deze leer heeft hij ontwikkeld, zelfstandig nog wel, in
z'n „Leer der Categorieen" en z'n nagelaten werk ,Le
dualisme" . Ze spiegelt zich mede of in z'n dichtwerk, reeds
genoemd ,Het Alleven of de Wereldziel" . Doch terwijl dit
koel-majestueuse werk hoog staat als leerdicht, vertoont zich
het door ons ingeleide „God en Vrijheid", wanneer men
eenmaal 's dichters begrippen, zij 't dan ook oppervlakkig
kent, als een lyrie8e ,ontboezeming" van een groot klankgehalte, en getuigende van z'n meesterschap in de edele kunst,
waarvan hij het wezen van zo nabij heeft gevoeld .
J . KOOPMANS .

OPMERKINGEN OVER NEDERLANDSE
VERSBOUW .
(Vervolg van bladz. 150 .)

DE REDERIJKERS EN DE WORDENDE RENAISSANCE .
Met de techniek van de poezie van Anna Bijns zat
Jonckbloet eigenlik verlegen . „Zoo hare verzen al niet geheel
aan ons begrip van rhythmus voldoen, zij bezat een ingeboren gevoel van harmonie, dat ze voor ons oor nog aangenaam doet klinken en er waarlijk „eene gratie van
liefelijkheid" aan geeft ." 1)
Kalff 1) spreekt van „maatlooze verzen", gebrek aan
kunstvaardigheid, waardoor de bekoorlikheid van haar poezie,
,,schuil gaat achter eene nijdige kleeding" .
Daaruit blijkt dat deze beide beoordelaars zich op bet standpunt van de renaissance-metriek plaatsen . Van daar uit
kan Anna Bijns niet gewaardeerd worden . Zij is door en
door Middeleeuws. Haar verzen zijn even ,maatloos" als
de strofiese gedicbten van Maerlant : men zou kunnen zeggen
dat haar vers een uitbreiding of, wil men, een ontplooiing
is van bet Maerlant-vers .
') Ned. Letterk. II, 530 .
')

Gesch . der Ned . Lett . in de 16de eeuw I, 163 .
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Prudens van Duyse zag dit al enigszins in, en spreekt
van vier of vijf heffingen . Mij komt het voor, dat het hoofdtype een vers met vier heffingen is, dat meestal ritmies
in twee half-verzen to verdelen is . De modulaties tussen
de heffingen zijn veel uitgebreider dan bij het Maerlant-vers,
waar drie en vier lettergrepen uitzonderingen zijn . Soms
ontwikkelen zich in die modulaties zo sterke accenten, dat
men van een vijfde of zesde heffing zou kunnen spreken.
Er is dan ook geen absolute, en hoogstwaarschijnlik ook
geen bewuste regel, maar dat neemt niet weg dat het
hoofdtype ook hier weer het Germaanse karakter vertoont .
In de verte zou men de verhouding van het Maerlant-vers
tot het Anna Bijns-vers kunnen vergelijken met die tussen
het Beowulf-vers tot het Heliand-vers . Een enkele maal
vonden we ook hier een allitteratie, die de struktuur van
het hoofdtype m .i . verduidelikt. Bij het doorbladeren tekende
ik o .a . deze verzen aan
Wie _waest, wie lest

11

die de _aerheyt
w
verwinnen can

Dus Met ons hem l oven 11 als _
Heere der _
Hderen
d rijft 11 een d_nyster wolcke nu
Over de _derheit
w
Sidt men van den _
wdghe

11

Hij _aeyt
w
met alien winden

der _
waerheit wijcken

11

En onder ts_chfjn van duechden
Mij s dlven siende

1

gelijc een Idof

11

sij de schdpen schdren

dus vol s onden crielen

(Refereinen, biz . 353 ; vgl . daarmee op biz . 384 :
Ick sie mfj sdlven II vol sonden crielen)
Siecte des lichaams

11

Den gdest sou geerne

court uut s iecte der sfelen

1

de sonden versdken .

Het is nu ook duidelik, waarom Jonckbloet zijn Middelnederlandse theorie op zij moest zetten, toen hij deze verzen
prees ; anders zou hij hebben moeten toegeven dat deze
verzen geen verzen waren . Want feitelik hebben we hier
wat hij in het Middelnederlands als verbastering brandmerkte . Weer een bewijs dat bij een echt dichter het vers
niet een ,kleed" is met een zekere ,inhoud", waarvoor
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hij evengoed een ander pakje had kunnen kiezen . Ik kan
mij Anna Bijns in alexandrijnen niet denken : de oerkrachtige ritmen, geboren uit de hartstocht van deze vrouw,
zouden elk regelmatiger schema toch met geweld doorbroken
hebben . Het is dus niet toevallig, dat in hetzelfde schema
dat voor zoveel prul-rijmen diende, haar ritmen soms tot
poezie konden kristalliseren. Men vergete ook niet, dat
Anna Bijns, behalve de rederijkers-vorm, natuurlik de
geestelike liederen van haar dagen gekend heeft, waarvan
de ,vloeiende" versificatie zo sterk aan de moderne doet
denken - b.v. de melodieuse liederen van zuster Bertke t en dat er niet zo'n grote ,kunstvaardigheid" nodig was
om dit type na to volgen .
Wat hier gezegd is omtrent het Germaans-Middeleeuws
karakter van het vers van Anna Bijns, geldt ook voor haar
tijdgenoten, al komen maar weinigen haar ritmies gevoel,
haar techniese vaardigheid nabij . Vandaar dat de overgrote
meerderheid van de rederijkers-verzen, ondanks bet overeenkomende schema, door ondichterlike ritmen geen poezie
genoemd kan worden .
In de tweede helft van de 16de eeuw valt de worsteling
tussen het Middeleeuwse en het renasaissance-vers ; men
zou bijna kunnen zeggen : tussen het Germaanse met bet
Romaanse vers .
Het begon in de Zuidelike Nederlanden, het meest aan
Franse invloed blootgesteld . Voor een helder inzicht in de
historiese wording, is het nodig twee stadien to onderscheiden,
al is een scherpe grenslijn niet to trekken . Eerst bond men
zich, in navolging van de Franse metriek, aan een vast
syllaben-tal . Matthijs de Castelein zegt in zijn Const van
Rethoriken : Als de facteur voorschrijft : ,houdt reghels
mate", dan moeten alle verzen even lang zijn . In 1565
schreef de drukker van De Heere's poezie : „dat den Autheur
jeghenwordich in zijn dichten ghebruuct heeft reghels
mate . . . welcke perfectien met meer ander, al schijnen
zij nieuwe, nochtans by de gheleerde gheheel bekend zijn
en de dichter zulcke gratie gheven, dat ghy ooc die goed
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vinden zult, als ghijse wel verstaet ." 1) Dat was dus iets
nieuws voor de toenmalige lezers ; daarmee was de vrije
beweging van bet Middeleeuwse vers prijs gegeven . Of
beter gezegd : bet Middeleeuwse vers werd in een keurslijf
gebracht, want omtrent bet ritme werd niets voorgeschreven .
In de praktijk van de rederijkers betekende dit eer achteruitgang dan vooruitgang . Vroeger besliste bet oor over de
welluidendheid van 't vers, en bestond de enige dwang nit
bet rijm ; nu ging men angstvallig aan bet tellen, en verknoeide daardoor niet zelden bet natuurlike ritme . Immers,
de eigenaardige ritmen van bet vroegere rederijkers-vers,
met zijn vier heffingen, verbonden door vrije modulaties
gaf men niet zo gauw prijs . Maar dat was vaak to weerbarstig om zich zonder schade to voegen binnen de perken
van een geteld syllabental .
Wat voor de volksdichter een knellende band was, wend
voor de renaissance-poeet een zelfbeperking, een harmonie
waaraan hij voor zijn poezie behoefte had . Daarmee ging
samen een behoefte aan innerlike harmonie van bet vers
de vrijere ritmen van bet Middeleeuwse vers moesten langzamerhand wijken voor strengere gebondenheid .
Het inzicht kon niet uitblijven - al was men er zich
niet altijd van bewust - dat onze taal, met zijn sterker
uitkomend accent, andere eisen stelde aan de vers-techniek
dan bet Frans, dat er ook harmonie moest komen in bet
ritme, d .w.z. maat. Dit was bet tweede stadium van ontwikkeling . Nu werd de klassieke poezie bet model. Borinski
heeft dat zeer juist gezegd : In dieser Weise haben wir
uns den Ansatz aller Metrik zu denken : nicht also, dasz
von streng gleichmaszigen Einzelgliedern der Vers aufgebaut
wurde, sondern so, das in parallels Reihen die gleiche
Gliederung immer mehr hineingebaut ward." 1) Zo trachtten
onze renaissance-dichters „hineinzubauen" in bet van de
Fransen overgenomen vers met getelde lettergrepen .
Toch ging dit veel langzamer dan men gewoonlik aan' i Aangeh aald bb K a 1 f f, a. w . II, 240 .
')

Metrik, bl . 53 .

192

C . G . N . DE VOOYS .

neemt. Het is een merkwaardig schouwspel, de taaie strijd
tussen oud en nieuw, die onbewust bij de eerste renaissancedichters to voorschijn komt, gade to slaan, de worsteling
tussen bet oude Germaanse vers-ritme en het nieuwe
iambiese schema .
Karel van Mander, die de ,in swanck comende fransche
wijse en maat" volgt, met een iambies ritme, hecht aan de
verdeling in half-verzen . Hij geeft voorbeelden van ,goede
en quade reghelen" . Goed zijn
„Schoon jonghe jeught, meesteerse van mijn leven"
en : „In Gods gheplanten hof, in 't lustigh Oostigh Eden,"
omdat de caesuur goed valt en elk vers-deel „eenen volcomen
sin in hen selven begrijpt ."
Slecht is daarentegen : „Een man, die wel ervaren is ter
see,'' waarin de caesuur niet deugt .
Men zal opmerken dat de minderwaardigheid van bet
laatste vers niet alleen in de caesuur zit, maar dat de
volheid van klank, die de goedgekeurde regels tot verzen
maakt, in bet „vloeiende", tik-tak ritme van bet laatste
voorbeeld ontbreekt. De dichter laat bier onopzettelik
uitkomen dat de zuivere iambiese struktuur een vers niet
„onberispelik" maakt . De ritmiese afwijkingen van bet
schema, bij Van Mander veelvuldig voorkomend, en door
velen voor „gebrekkigheid" gehouden, geven juist de
eigenaardige frisheid en jeugdige bekoring aan zijn verzen i
Dat geldt in nog sterker mate van Van der Noot, als
poeet door Verwey ontdekt. Wie doordrongen is van de
oude vers-leer, zal vreemd opzien wanneer men hem deze
verzen als iambies voorlegt. Maar als men tot bet inzicht
gekomen is, dat bet angstvallig zich vastklampen aan de
iambiese maat allerminst bet kenmerk is van een echt
dichter ; dat de eigenaardige afwijking van ritme en maat
juist bet karakter aan het vers geeft, dan vinden we bij
Van der Noot wel degelik bet iambiese schema : xaxaxaxaxa .
Toch zijn de ritmiese afwijkingen soms zo sterk, dat er
verzen tussen staan die hun iambies karakter bijna verloochenen, zonder de harmonie van bet geheel to verbreken .
Bij geen renaissance-dichter wellicht is bet verscbijnsel
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dat de oude ritmen doorwerken, zo duidelik to constateren .
Dat een iambies vers begint met axxa (b.v . „ Waerheyt
en wegh") of aaxa (,, Acht Nimplien reyn") ; daarmee heeft
de moderne poezie ons wel vertrouwd gemaakt . Maar een
ouderwets metricus zou aanstoot nemen aan een versbegin : axax, b.v .
Leeuwen luipardts
Vallen sach ick tot dreyghing
Buxom sagh ick
Leeuwen Draexkens
Voetstaens sagh ick
Alle wellust . ')

Aanstoot zal hij ook nemen aan een begin xxaa b.v .
Dat veur cleyn leedt
En een scherp sweerdt
In den naem Godts
Als is voordts tradt
Dat myn leydts-wijfs
Als ghy Godt sueckt . %)

In de caesuur voel ik ook nog de oude neiging om
half-verzen to schrijven, die elk een ritmies geheel vormen,
en in zeker evenwicht staan ; iets dat eigenlik met de
indeling in vijf voeten bezwaarlik samengaat . Zelfs hoor ik
in sommige verzen een ritme dat ook Anna Bijns geschreven
kon hebben, met twee maal twee heffingen . Merkwaardigerwijze komt ook hier de allitteratie to voorschijn, die er een
eigenaardig relief aan geeft, en er een Germaans stempel
op drukt, b .v .
In heur schoon h of. l i dwelt seer hoogh stond verheven
_dchter der _
D
Deughdt II en Godts dienersse goedigh
Menigh jongh _
Man II on schoon _aagdt
M
als gevangen
Met snchten swaer II en herts weerig ver se eren
IIebbende heur hof II op eenen bergh seer hooghe.

')

')
3)

a)

Uit b1z . 50-53 van do bloemlezing van V e r w e y .
Uit b1z . 49-52 van do bloemlezing van V e r w e y .
BU V e r w e y achtereenvolgens op biz . 35, 36, 38, 40, 43 .

T . EN L. xv.
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Zeer ten onrechte zegt dus Prudens van Duyse, bij de
bespreking van Van der Noot : , Ziedaar reeds in Braband
de tiktak ingevoerd, die later naar Zeeland overwaaide en
door Cats word aangenomen ."
Dat had hij eer kunnen zeggen van Marnix, die vbor
1580 zijn Psalmvertaling schreef, waarin hij - onder
klassieke invloed? - zijn ritmen veel nauwer in het iambiese
schema voegde, dan Van der Noot misschien ooit gedaan
heeft . In Psalm I b.v . wijken alleen vs. 5 en 18 vrij
stork of
Maer heeft alleen lust in des Heeren wet
Daer tvrome volk vrij haer vergaring hout .
Men lette er op dat in beide gevallen het ritme weer
door allitteratie gesteund wordt !
Vandaar dan ook dat Kalff getuigt, dat de psalmvertaling
„wat het technisch gedeelte betreft, hot hoogst staat onder
de dichtwerken der 16de eeuw ." 1) Wanneer daarop volgt
„al is zij niet vlekkeloos, al wordt zij wel eens ontsierd
door eon verkeerden klemtoon," dan zou ik dit Marnix
allerminst als vergrijp willen aanrekenen . De bier bedoelde
„vlekkeloosheid" zou gelijk staan met „karakterloosheid"
van het vers . Zonder die „verkeerde klemtonen" zou Marnix
Marnix niet zijn .
De beweging, in de Zuidelike gewesten begonnen, wordt
weldra naar hot Noorden overgeplant . Van Mander, die
in Haarlem hot middelpunt van een dichterkring wordt,
had de Leidse sekretaris Jan van Hout al geprezen, als
de eerste die de „fransoysche versmaat" aanwendde . Maar
de proeven die Prudens van Duyse aanhaalt van zijn
,,bezielde versificatie," geven ons geen hoge dunk van zijn
talent. Zijn iamben zijn wel vloeiend, maar zonder pit ; Q)
het dichtergeluid hoort men er niet in .
') a. w . biz . 293.
Toch ook bij hem afwijkingen van het schema, en zelfs opeenvolging van zware lettergrepen - door caesuur gescheiden! - in :
Dat by hot hays gr6ot van ghewelt.
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In 't algemeen treft ons in Holland een taai verzet tegen
de iambiese maat . Men wil de vrijheid van ritme niet
prijsgeven ; hoogstens zich de dwang van een beperkt
syllaben-tal opleggen . Luister maar naar Coornhert, in een
gedicht dat volgens Kalff 1) van ± 1582 dateert
Nu stont ick noyt onder eenich Camers secte ;
Waert dae vreemt of elck mijn ryms vryheyt begecte?
Zal die niet met hoonlycke spot werden belaecht
Van 't Volck, dat sich in haer selfs wet zoo wet behaecht,
Dat zy met wissel van voeten banden breyen,
Om vrye Rymers in hoor boeyens to leyen?

Die vrijheid heeft van Coornhert geen groot dichter
gemaakt, maar daartoe zou zijn bekering tot de nieuwe
richting hem natuurlik weinig gebaat hebben . Toch is die
vrijheid bij Coornhert niet overal bandeloosheid . Uit het
weinige dat ik van hem ken, noteerde ik twee verzen, die
weer het type van het Anna Bijns-vers vertoonen
Wildy dan rust hebben II met Godtlijcken lusten
Laet u onrustighe lust II rustelijck rusten . ')

Als we willen weten hoe de toongevende Amsterdamse
rederijkers over deze kwestie dachten, dan slaan we de
Twespraack (1584) op : Cap . V : „Van de Maatklanck" .
Onder de silben zijn lange, korte, en „twyfelinghen" ; daaruit
ontstaan „voeten", die de gang van het vers bepalen . Bij
de Ouden hielden „Rymers" en ,Reedners" daar rekening
mee. „Maar onder ons ist zo heel vreemd / dat wy
Rymers / naulyx oyt daar of hebben horen spreken / ick
laat staan / dat wy in ons dichten daar op zouden achten .
maar inde Liedekens / zyn wy ghedwonghen / t'selfde
')

a. w . b1z. 299.
') Dat geldt ook voor do eerste verzen van de Lof der Gevangenis,
die P r u d e n s van D u y s e aanhaalt als een bewijs dat zijn verzen
„nog vrij mank liepen"
,,Godt almachtich 11 is wonderlyck in syn wercken
In al 's menschen doen 11 mach men oock wonder mercken ."
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(dickwils onwetende) waar to nemen ; want zullen die
ghevoechlyck ghezonghen worden / zo moeten de silben
na de noten ofte de noten na der silben voeten ghevoeght
worden . oock vintmen dat zommighe Rymers hun ghedichten
zoet / der anderen wreet vallen / dit komt doort wel ofte
misstellen ende voeghen der silben : Colyn van Ryssel in
zyn Spieghel der Minnen schynt uyter naturen (of moghelyck
met voordacht) op veel plaatsen zoet vallende silben waar
ghenomen to hebben . Daar zynder oock huydensdaaghs / dieer
op beghinnen to achten : ende ick laat my niet anders
voorstaan / zo men hier in met verstandighe opmerking
voort vaart / of t'sal metter tyd een behachlyke cierlijckheyd ende welstand in onze taal brenghen : doch dunckt
my / datmen meer na den aard van onze spraack / als
na den voet der Latynisten moet to werck ghaan : mits
wy door de menichte der eensilbighe grondwoorden / zeer
veel langhe silben hebben ."
Men ziet, hoe deze schrijvers door hun klassicisme van
de wijs geraakt zijn ; blijkens bet voorafgaande denken ze
wel aan zware, aan geaccentueerde lettergrepen, maar toch
blijft de term „lang" verwarring stichten . Van Mander
licht zijn bedoeling duideliker toe, door to zeggen dat
men zijn tweedde syllabe altyts hardt oft langh neme ." 1)
De schrijvers van den Twespraack voelen de moeielikheid,
maar komen niet tot helderbeid. Hun standpunt is echter
zeer verstandig : wij wensen niets voor to schrijven . Ook
bij Grieken en Romeinen zijn bet de poeten geweest „die
na lust verscheiden ghedicht ghestelt hebben / na der
welcker schriften de reghels na der hand ghemaeckt zyn ."
Ten slotte voor zich zelf kiezende, sluiten zij zich aan bij
Coornhert : „bet is veel ghedaan als wy nu tusschen de
X ende XIIII silben onze reghels dwinghen ." Van bet
nieuwe iambiese vers willen zij dus voorlopig nog niet
weten ; de tijd zal leren of dit bet wint .
Wanneer we nu de praktijk van de Amsterdammers
nagaan, dan bemerken we een begrijpelike verscheidenheid .
')

K a l f f a . w. b1z . 233.
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Het ligt voor de hand dat Roemer Visscher, die de echte
volkstoon aansloeg, geen afstand wilde doen van zijn,,vrijrollende maat" . Spieghel daarentegen had een strenge vorm
nodig voor de zware ritmen van zijn Hert-spiegel, zwaar
van inhoud : hij kiest dus de brede alexandrijn. Ook omtrent
deze dichter kan ik mij niet geheel met de nog vrij algemeen gangbare beschouwing van Kalff 1) verenigen . Zijn
gedicht zou een „lange worsteling met de taal" zijn . Dit
is in zoverre waar, dat hij zorgzaam getracht heeft zich
een taal to scheppen en to bootsen, voor zijn doel geschikt ;
een zestiende-eeuwse Nieuwe-Gids-taal, zou men bijna kunnen
zeggen, zoals we die ook vinden in de Haarlemse kring
van Van Mander, in de ,Nederduytsche Helicon ." Maar
blijkbaar bedoelt Kalff met „het vele gebrekkige dat den
Hertspieghel aankleeft", met „die hortende en stootende
alexandrijnen", dat Spieghel zijn gedicht sierliker ingekleed
zou hebben, als hij zich meer technies geoefend had, als
bij beter de eisen van een goede metriek gekend had .
Is daar niet mee in strijd dat in zijn andere gedichten,
b.v. bet Jubel-jaar-liedt, wel degelik ,vloeiender" verzen
voorkomen? Zou bij Spieghel de zware gang van zijn vers
niet in noodzakelik verband staan met de bedoelde zwaarheid van gedachte ? Mij dunkt, als Spieghel eens op bad
kunnen kijken, toen Bilderdijk het nodig achtte een omwerking van zijn Hertspiegel to leveren, dat hij deze
„verbeterde editie" als verknoeiing van zijn werk beschouwd
zou hebben . De ,stroefheid" is geen onbeholpenheid ; er
wordt een soortgelijk ritmies effekt mee beoogd als Hooft
in zijn proza nastreefde : bij beiden draagt de taal een zeer
persoonlike stempel .
Maar terwijl bij Spieghel de stof een zo strenge vorm
eiste, terwijl de jongere renaissance-dichters de weg volgden,
door Van Mander en Van der Noot, door Marnix en
Spieghel gewezen, wilden verscheidene tijdgenoten de
vrij-ritmiese vorm nog niet prijsgeven . De Leidse rederijker
Jacob Duym zegt in de voorrede van zijn Spiegelboeck (1600)
') a . w .

b1z. 341 .
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„ Ick en hebbe niet willen volghen de groote sorchvuldicheyt
die de sommighe in cleyne wercken soecken to volgen,
als willende binnens regels ooc gebruycken seeckere lengde
ende cortheyt van syllaben, daer met sy haer eenen wreeden
ende stercken toom inden mont legghen, daer mede sy
bedwonghen worden dicwils haren sin to bederven, ende
veel harde ende nieu gesochte woorden voorts to brengen ." 1)
Nu is Duym ongelukkigerwijze geen dichter, en de vrijheid
dient hem dus slechts om rijmende regels voor poezie uit
to geven . Bij hem vindt men ,verzen" als : ,Hier coemt
den Vader aen
by en weet niet van desen," of : „Hoe
ist mogelyck dat een moeder so wesen mach ." 1)
Ook in do Zuidelike Nederlanden blijven de schrijvers
die dichter bij het yolk staan, en in de volkstrant schrijven,
lang van de nieuwe kunstvorm afkerig . Richard Verstegen
schrijft in de voorrede van zijn Nederduytsche Epigrammen
ende Epitaphien (1624) : ,Aengaende de maet van deze
Epigrammen ick en twijfel niet eenighe Brabantsche dichters
sullen segghen dat sy niet ghestelt en zijn op de Brabantsche
maet / het welck ooc waer is / maer hier op gheve ick
voor antwoordt / dat de Brabantsche maet behoort meer
strictelijck onderhouden to worden op de Brabantsche
coremerckt. De Epigrammen dan niet teghenstaende / zijn
ghestelt op hunne sekere maet / en hebben oock hun
cadentie alsoo geobserveert / dat sy niet tot der oor onbehaghelijck syn / als mense niet door het qualijck pronunceren / mal plaisant en maeckt ."
Een ander bewijs hoe langzaam de nieuwigheid doordrong,
is dat de Vlaming Ymmeloot (1614-1626) een verhandeling
schreef, waarin hij het laat voorkomeu alsof hij voor het
eerst het iambies vers verdedigt en invoert . 8)
De renaissance heeft het vrij .ritmiese vers niet voorgoed
verdreven . In de klucht verliep het tot ellenlange rijmende
1(

11

') Vgl K . Pol I Over de Tooneelspelen van den Leidschen Redervjker
Jacob Duym, b1z. 149 .
') Poll a . w. blz . 152 .
a}

Zie P r u d en s van D u y s e, a. w . I, Hoofdstuk II.
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regels, die met verzen niet veel nit to staan hebben ; in de
volkspoezie liandhaafde bet zich, ontdaan van de boeien
uit de rederijkerstijd, in Middeleeuwse vorm. Eerst in onze
tijd toont bet weer nieuwe levenskracht ; in de klassieke
periode van onze letterkunde was bet renaissance-vers
oppermachtig .
C. G . N .

DE VooYS .

DE OUDE EN NIEUWE METHODE VAN
TAALSTUDIE .
(Vervolg van b1z . 156 .)

IV.
De taal die op schrift stond, veranderde niet meer.
„Scripta manent ."
En daar men nu met het losse woord begon, was 't ook
wenselik dat-ie niet veranderde . Hoe kon-je anders - ik
herhaal 't - vaste betekenis en vaste vormen aangeven .
En zo dekreteerde men : de taalvorming, taalwijziging,
taalverandering is tot rust gekomen. De taal is gefixeerd . 1)
Niemand heeft dan ook het recht in de overgeleverde
taal to wijzigen .
Ten Kate, in 1723, denkt zelfs zo over taalverandering
„Wie zal ons vry komen spreken van usurpatie of voogdijroof, als we, 'tgene .alleenlijk tot het Gemeen behoort, en slegts
ter Gebruikleen, volgens de Gebruik-wetten, hebben ontfangen, egter als een Eigendom komen to behandelen, en,
als oppermagtig, beschik daer over to plegen ." 5)
Tegen taalverandering moest men zich verzetten .
') Vgl . ook nog L. A. t e W i n k e 1,
Spelling, blz . V I. En anderen.
') Aenm . bilj H o o f t s Waerneming C .
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Nu kan evenwel de konservatiefste niet ontkennen dat
toch de taal zich wijzigt .
Dan moet dat toch zoveel mogelik gekeerd, ,coute que
coute" . Al verandert een woord, een vorm, al raakt 't in
onbruik bij de meerderheid, al gebruikt een heel kleine
minderheid 't maar, 1) dan moot men dat toch aanhouen
als levende taal voor de meerderheid, leraart de een. En
anderen die zich met Taalstudie bemoeien, zeggen : hou
die ouwe zaken bij de slippen vast, of de taal verbastert !
Ja als het al geheel weg is, dan moet men zelfs dat
verdwenene oude terughalen als 't kan . Want 't oude is
altijd beter dan 't nieuwe .
't Oude in de taal schijnt veel van oude wijn weg to
hebben! Maar dan van verschaalde, en verslagen wijn!
Dat oude terughalen moet ook hierom . Die oude taal
had zoveel meer vormen nog . Neemt men die nu terug,
dan hehoeft men voor de grammaire raisonnee minder
to verzinnen . Want - ik herhaal 't weer - voor die woordvormen vooral moot gezorgd ; voor de buigings- en vervoegingsvormen ; en niet minder voor die ouwe geslachten.

Niet alleen vormen, ook woorden moeten bewaard, en
konstrukties, ja, al wat oud en verouderd is.
Een enkel staaltje uit vele .
Waar sedert een eeuw-twee-drie algemeen is geworden als
na een comperatief to zetten, in de hele levende nederlandse
taal, dan ware 't toch niet to wensen", volgens sommigen,
,dat men dit ook schreef" .
Let op 't betoog . Men erkent dat als histories en logies
to rechtvaardigen is. En als wordt altijd in de spreektaal
gebruikt . En heeft al sedert lang dan verdrongen .
') Eigenaardig strijdt daarmee wat sommigen over de volksdialekten
zeggen ; zij zijn allesbehalve voorstanders van die dialekten .
En nu zijn joist in die volksdialekten die vormen vaak alleen nog
min of meer over ; - die vindt men niet onder de beschaafden!
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Nu, zou-men zeggen, dan is dus als to gebruiken . Want
„verbs valent usu" .
Neen, dat is toch zo niet . Want dan is het van ouds gewone.
En ,als is niet gerechtigd, om dan uit de plaats to dwingen" .
Waarom niet, zou men zeggen, als sedert eeuwen de usus
't zo wil, de spraeckmakende gemeente !
Wel, dan leeft nog ! ! D. w. z. bestaat nog in de schrijftaal van sommigen . En hoe kwam 't daar w e e r in?
Cats schrijft als ; de kluchtspelen dito . Vondel in z'n eerste
periode heel veel als, later meer dan . In 't midden der
XVIIIe eeuw traden de taalbeoefenaren, - onze bekenden
van hiervoor !- op o m h e t r e c h t van dan to handhaven!" Let wel : „'t recht" ! Huydecoper, o . a. Die meedeelt dat dan weer ingevoerd is door „die de taal weder
hegonnen to beschaaven" . En die beschaving bestond hierin
dat men 't oude weer in de schrvj ftaal trachtte to brengen .
In de spreektaal lukte dat niet. 1)
Hier en daar, in bepaalde gevallen, 1) komt dus een
enkele keer dan naast als. Maar dit laatste is - ook volgens
prof. d e Vries in 't Ned . Woordeboek - regel ! En toch
wordt als veroordeeld ! Ook hierom nog ! 't Heet tegen de
goeie smaak to strijden als 'tzelfde woord - in dit geval
dan als - twee onderscheiden functies heeft. 't Komt ook
zoals men weet bij gelijkstellingen voor, b.v. ,hij is even
groot als zij ."
Men voelt hier : dit begrip van goeie smaak is nergens
anders 't gevolg van dan van 't idee : taal bestaat uit losse
uit bun verband gerukte schrijfwoorden en aan de vorm
moot men kunnen zien en de betekenis en de betrekking
in de zin. Dan mag ook een en dezelfde vorm niet meer
dan een betekenis hebben, zoveel mogelik ! En - hiermee
hangt weer een ander idee nauw samen : als na de comparatief beet soms onduidelik .
') Mischien hoort men 't nu, enkele malen in die streken, en bb die
personen, die ons beschaafd gesproken nederlands vooral op school
loorden : en dan „deftig" spreken, of proberen to spreken .
') B .v. ,Hij muntte meer uit als redenaar dan als schrijver" ; zie
de nieuwe Spraakleer van D r . K . H o l t v a s t, blz. 112.
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Natuurlik zijn er zulke zinnen wel to maken ; of - to
vinden als men ze nit hun overig verband haalt. Maar
evengoed kan men volzinnen maken, die met dan onduidelik zijn . Bovendien : hoe dan in de spreektaal, waar
men ,als" gebruikt? Niemand heeft daar last van die
onduidelikheid .'t Blijkt natuurlik uit't gehele-zinnen-verband .
Maar 't betoog om 'dan' to herstellen is - de woorden
zijn van Dr . A . Kluyver 1) is in het Nederlands Woordeboek
,,eigenaardig voor dit werk" - evenals zoveel anders, al
wordt er Grimm bijgehaald . 1)

Men weet dat du en dijn uit de algemene beschaafde
taal verdwenen zijn . Hoe jammer! s) Voer 't weer in, zeien
er sommigen . En zijn er nog niet enkelen die zelfs in onze
tijd du willen ingevoerd hebben? 't Grappigst is mischien
dat die zelfde lui 't nooit zelf zeggen of gebruiken !
Een van de eersten is de Heer van St . Aldegonde ; er
waren meer anderen 4), „maer hebben luttel ghevordert, zo
quaden beest (1) is qua ghewoonte ."
Huber in 1624, die ook als Aldegonde een psalmvertaling
uitgeeft, schrijft hierover 1) - was 't jaloesie de metier
mogelik? - dat ,het woordeken du . . . om de hardigheyd des gevolgs - d.i . van 't volgende werkwoord 1 uijt de Nederduijtze tale t'eenemaal uijtgeroeid sijnde, seer
qualick heeft wederom konnen ingevoerd worden, to meer
dat onse tale een' vijandinne is van alle hard-vloeiendheijd .
'T luit (miins oordeels, en onder verbeteringe gesproken)
to seer hard in de ooren van den Nederlander to singen,
in den 50 Psalm ; Du stootst onwers . . .
') Proeve eener critiek op het Woordenboek van Kiliaan (Akad . Proof
schrift 1884. Stelling XVIL)
') Hoe veel anders Grimm over Taal dacht, blijkt ook uit hot
Nederl . Woordbk Inleiding, b1z XLV, noot .
') Ampzing 1649, 72/3.
`~ Twespraeck 85, 6.
6) Voorrede 3 verso .
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Waer toe toch dese hardvloeiende wijse van spreken
gebruijkt, daer wy soetvloeiender hebben, ende sonder dat
de nood ons sodanige hardigheijd opdringt ."
En 't is niet nodig, zegt Hubert nog, om 't onderscheid
tussen een of meer aangesprokenen aantegeven, dat kan
met de vorm van 't werkwoord, zoals ik bier voor al
opgaf : kom en komet, bidd en biddet !
Van Heule in 1626 heeft als subject Gy, in 't singulare
en gylij voor 't plurale . Men heeft, zegt hij verder, wel
geprobeerd om du voor 't singulaer, en gy voor de plur .
,,tot haer out gebruyk to brengen, ende alhoewel zulx in
reden gegront is ende de noot zulx in onse Taale wel
vereyscht - hij is 't dus niet met Hubert eens ! - zo
wort dit als verworpen, buyten bet gebruyk gelaten . ')
Voor andere vormen dan als subject heeft hij dyes en dy.
Ook deze lieten de lateren weg . En zo is 't gebleven .
Alleen dat men in de spraakkunsten voortaan dekreteerde
en nog in verreweg de meeste dekreteert : er is geen 2e persoon enkelvoud!! 2)

Als -baar indertijd dragende

betekent, en dit langzamerhand
ook „kunnende dragen" gaat beduiden, dan verzet er zich
geen een tegen : dat is historie ! - Maar als brekende ook
gaat betekenen : „kfinnende breken" - dus net als -baar,
dan is 't : dat mag niet. - Alsof 't niet evengoed historie
was en natuurlike historie nog wel. - Trouwens, de levende
taal bekommert er zich niet om . De mensen zeggen en
schrijven „brekende waar, roerend goed," enz . enz . alsof er
geen grammaire raisonnee bestond ! Maar taal mag nu eenmaal niet meer veranderen !
Eigenaardig is 't betoog nog vaak er tegen : als men
„brekende waar" mag zeggen in de zin van „breekbare
')
°)

b1z . 38 .
Vgl . T en L. I, 148 .
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waar", dan moest men ook kunnen zeggen : een lopende
man, in de zin van : een man die lopen kan !
Als of 't er op aan kwam, wat men zeggen kon!! Wat men
zegt, dat is de kwestie ! Zo is ook voorradig een verkeerde
formatie, dekreteerde men . Want, zo wordt beweerd, „de
door middel van bet achtervoegsel -ig gevormde bijv . naamw.
geven een bezit to kennen van datgene, wat de stam
uitdrukt . Een bloedig zwaard is een zwaard waaraan bloed
kleeft : een krachtig man, zodanig een, die kracht heeft." En natuurlik moet dat zo blijven ! Taal mag niet veranderen .
En de regels zijn er om to gehoorzamen!
Bovendien. Waar gaat men been .4 „Wil men 't woord
behouden, dan zou ik in beraad geven, nog een stap verder
to gaan en - gelijk sitroenen, waarvan men een voorraad
heeft, voorradig worden, zo ook kousen, waarvan men
zeker aantal heeft, aantallig to maken ." En zo meer, ja,
„voortaan ook toe to laten dat men goederen bezittig, troepen
soldijig, of de wijsheid pachtig heeft ."
Natuurlik. Want als 'voorradig' bestaat ; moet men ook
de andere kunnen maken !
Nu, zo iets to betogen is al oud .
Wat zegt van Heule, in 1626 over vormen als ik began,
dwang, swam ?

Wel dat mag niet, ,want men en vint nergens Wy begannen, Wy swammen, Wy dwangen, daer om schijnen die
woorden verworpelic to wezen . 1) Men weet dat bet in de
XIIIe eeuw was 'ik began' naast 'wi begonnen', enz . Maar zover ging-ie niet. Men zei in zijn tijd niet,,wy beganneri'
en dat moest men kunnen zeggen ; anders was ,ik began"
foutief.
Men ziet, in 300 jaar zijn de taaldeskundigen van de
Grammaire Raisonnee niet veel wijzer geworden .
')

b1z .57.
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't W oord laaie word niet meer gevoeld als brand ; nergens
meer. Men had er al eon tijd lang 'vlam' achtergezet om
't to verduideliken. En daardoor ook had bet langzamerhand
de zin gekregen van helder, vooral ook onder invloed van
bet er meest bij staande lichte.
Alle woorden in een zin influenceren toch op mekaar,
vooral ook wat de betekenis betreft .
De uitdrukking, algemeen levend in de taal, was dus
geworden in lichte laaie vlam .
Daar ontdekt er eon dat etymologies laaie 'tzelfde is als
loge, en brand, vlam, betekent .
En nu moot de dooie betekenis weer ingevoerd, en brandmerkt men de levende !

En is bet niet hetzelfde met onze woordgeslachten van
nu? En met de oude buigingsvormen?
De oude indogermaanse geslachten waren in 't germaans
vrij stork gewijzigd . Maar toen de uitgangen meer en meer
gelijk werden, gingen ze behalve bij 't natuurlik geslacht,
nog sterker veranderen .
En nog meer toen ook die gelijkgeworden uitgangen
verdwenen, zodat men in onze Beschaafde taal al enige
eeuwen geen kentekenen meer heeft om 't woordgeslacht
to kunnen onderscheiden, except bij 't neutrum met z'n
lidwoord het ; bet natuurlik geslacht is door 'hij' en `zij' aangewezen . Men onderscheidt 't dan ook zo goed als helemaal
niet meer.
Maar toch hebben - met de nodige inkonsekwenties taalkundigen geprobeerd bet dode woordgeslacht weer to
elektriceren .
En de vroegere buigings-uitgangen? 't Zou een to lang
overzicht wezen - hoe die al veranderd zijn .
Men kan er een Geschiedenis van de Nederlandse Taal
op naslaan, zo men wil ; en de bekende Spraakkunsten .
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Toch moet zolang mogelik wat dood is, als levend versleten
Hoewel o.a. des en der allang niet meer gebruikt wordt,
toch houden de grammatici er aan vast, als regel .
Eigelik geen wonder ; want zouden de geslachten en
de woordvormen veranderen !
Dat mag niet.
,,Daer en is ook geen lammer, nochte onhebbelijker ding
ter wereld in eene sprake, als de vermenginge der geslachten
ende de verbrabbelinge der gevallen" .
Dat zei Ampzing 1) al in 16491 En 250 jaar later lees
ik nog
,,Ook voor de geslachtsonderscheiding der woorden door
buigingsvormen hebben de Hollanders met hun slaptongig (!)
weglaten van de uitgangs-n het fijn gevoel verloren" !
Nu dan moeten ze die maar van buiten leren en anders
woordelijsten opslaan . Want „meer dan enige andere taalverminking (!) is deze to bejammeren" !
Zo zou 'k nog tal van staaltjes kunnen aanhalen voor
't idee Taal mag niet veranderen ! En als dat toch zijn
natuur is, dan jagen wij Taalkundigen die er uit .
Och arme zij, die taalkundigen . Zij juist moesten weten het
klassieke : ,Naturam expellas furca, tamen usque recurret I"

V.
En tengevolge van deze taalideen is de methode van
taalbeschrijven van velen nu zb
Het oude eerst, wat hier en daar nog maar over is als
uitzondering op het algemeee : een oude poort onder al de
huizen van een stad, als voorbeeld voor alle gesteld .
Zo geeft men des en der en wiens als regel in de spraakleer .
Hoogstens dat men het nieuwe - wat in werkelikheid
algemeen is - er bij zet. Maar met een gruwelik brand')

BIz . 10 .
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merk, b.v. verbasterde spreektaal-of-zo . En dan zet men er
nog alleen bij wat je tegen heug-en-meug toch mbet erkennen .')
Maar al dat doen, die hele manier van wetenschappelike
studie lijkt veel hierop .
Men gaat het menselik lichaam beschrijven . Zoals men
weet, zijn daar delen en deeltjes in, die men vermoedt dat
overblijfsels zijn van een ouder toestand . Nu neemt men die
ouder toestand als de normale, als de juiste ; en al wat er zo
langzamerhand gewijzigd is ; al wat er nil van dat vroegere
afwijkt ; als verkeerd, als aftekeuren . Ja, men gaat bejammeren dat zoveel van dat nude verdwijnt ; men bejammert
dat er zoveel van dat ouwe verdwenen is ; en men gaat zijn
uiterste best doen om er zoveel mogelik van to conserveren .
Wat zou men van zo'n beschrijving zeggen?
Alsof niet juist dat veranderde sedert vroeger, ons lichaam
eigelik maakt tot dat van een mens in de XXe eeuw ? I
Vooral in de beschrijving van de kikvors laat doze methode
zich goed illustreren. Zijn vroeger stadium, met staart en
vinnen geeft een fraai idee hoe een kikker er in werkelikheid uitziet.
Terecht heette op die manier beschrijven ook Spraakkunst,
waar dr Franck van zegt 2)
„Men heeft zich . . . nog lang niet . . . losgemaakt van
de heerschappij van boekentaal en conversatietoon, maar
houdt integendeel nog to veel vast aan die s o o r t van
begrippen, waarin zij leefden, die zichzelven
onbewust zoo geestig karakteriseerden, toen zij
Grammatica door Spraakk u n s t vertaalden."
') Zie voor 't
T. en L . V,

9)

Nederlands dit gekriticeerd in
Over Naamvallen .
V en VII,
Hot Adjektief.
II, IV en V, Hot Werkwoord .
„
IV en V,
De Pronomina.
„
II en XI,
Do Zelfst . Naamwoorden.
II,
Woordvorming .
Franck, T. en L. I, 135 .

Voor do bladzijden, zie telkens Inhoud!
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VI.
Die op deze wijze taal bestudeerden, die hield men voor
de lui die moesten uitmaken hoe 't wezen moest . Wat
moest nu zo van de taal terecht komen?
Zo zegt van Heule 1) als hij 't heeft over des Waerelts,
des Lochts, des Wijsheyt, ,deze manier en mach niet dan
op zeekere Voetstappen der Gel e e r den na gevolcht
worden ."
Die geleerden, die wisten 't !
H. Pieterson in zijn Rhapsodie (1736) beweert, ramp is
mast. omdat Vondel 't mast . gebruikt . Maar toen hij een
eerste druk van Palamedes inzag, kijk, toen merkte hij dat
Vondel 't fem. gebruikte . En dan volgt er : ,Desniettegenstaande houd ik, met verscheiden vbornarne Kunstvrienden,
bet Manlyke Geslacht voor best ." 1 2 )
„Tafel is Vrouw'lyk, en allen die 't voor Mann'lyk houden
en gebruiken, zondigen (!) tegen hot geheele ligchaam der
Taalkenneren", zegt Zeydelaer . 8) En dat zei zo iets !
Ja Ampzing schrijft zelfs dat „de over-een stemminge
der g e 1 e e r den de rechte gewoonte van spreken is . So en
is dan de gewoonte van den gemeynen man niet enkelijk
maer by de g e 1 e e r d e n
bet richtsnoer van de sprake
:
so
behoren die ook op de
is bet beste en sekerste oordeel
Tale vlijtigst to merken en de selve suyverst en bescheydenst
to spreken ." - 4) En oordeelt men soms nog niet zo ?
De taalbeoefenaars houden zich dan ook voor de censoren, die uitmaken of en wat goed is in de taal . De
taalbeoefenaar is als de 'hovenier', ,die de fraaiste sierplanten uitkiest, ze zorgvuldig kweekt, bevallig groepeert,
en tot een lieflijk geheel vereenigt . Hij overweegt de woorden
en vormen in verband met bet doel waartoe zij bestemd
zijn . Hij tracht de taal naar haren eigen aanleg to ontwikkelen en to volmaken, haar to zuiveren van de smetten
die haar aankleven, haar vooruit to helpen op den weg
')

Nederd . Spraeckonst, 1626, b1z . 26.
In 1649, blz . 73 .

T . EN L . xv

' Blz . 163 . ') Vervoig, 170'
14
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der beschaving, haar meer en sneer in overeenstemming
to brengen met de eischen der kunst ." 1)
Ja nog meer.
rust nog een andere plicht . Voor
„Op den Nederlander
hem is de taal niet slechts een erfgoed van bet verleden
of eene schoone bloem, zonder ander doel opgegroeid, dan
om bet oog to verlustigen en daarna to verwelken . Voor
hem is de taal ook de schat, then hij aan de toekomst
heeft over to leveren, bet kunstwerk van zijn voorgeslacht,
dat ook hij moet beschaven en verbeteren, om bet meer
en meer to laten beantwoorden aan bet doel, waaran hij
bet bestemd acht ."
Die arme taalbeoefenaars !
Alsof hun benen voor die weelde bestand zouen wezen !
Alsof zij - als ze gaan doen wat ze hier zeggen to willen! niet weer Grammaire Raisonnee geven : en de taal gaan
bederven !

Dat `doen' is niet van hun competentie . Die dat doet .
doet onder meer wat 'des dichters' is .
Die is in werkelikheid als de bloemist, die bet mooie
uitzoekt, meest instinctief ; en bet schikt. Die is meer dan
dat : die is Schepper zelf van taal .
En dan zou de taalkundige een hovenier wezen, om die
dichter to bedillen?! - Alsof de „Taelmakend Gemeent"
en de Dichter, leerlingen zijn die zich laten bedillen .
Hoogstens - als de Taalman 't ver genoeg gebracht
heeft - is hij een botanist! Maar hovenier? 1 En toch
houden zich velen er voor .
En ongelukkiger nog, „elk meent zijn uil een valk to zijn ."
Zo komt bet dat ook vaak iemand die pas een klein
handboek als spraakleer kent, zich aanmatigt om to wijzen
op zogenaamde fouten bij 'dichters'1
Dat die teksten uitgeven, daarin met hun grammaticale
wijzigheid verbeteren!
Zulke lui weten 't allemaal beter dan de dichter-in-eigen
persoon ! Zij kennen toch hun spraak-fabrieksel beter als
') D e V r i e s,

Nederl. Woordbk . Inleid . blz . LXXXI.
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een auteur - natuurlik ! want die deed zoals hij 't nodig
en m o o i voelde !
Maar dat mag niet. Er zijn vaste regels, en zo niet, dan
maakt men ze ! Men moet allereerst kennen de spraakkunst
„de dichtre moot van rechte een gramarijn sijn" ; „zorgvuldig . . . ten opzichte van de spraakkunst" ; „anders . . .
loopt hij gevaar fouten to begaan !" 1)
„De ondervinding, toch heeft ons meer en meer overtuigd . . . ieder schrijver moet ten minsten connen sine
parten", d .i. zijn grammatica ! „Want zij, die niet bedenken
,,wat consten gramarie es," kunnen de taal ook niet beheersen, zoals de kunstenaars van het woord dat behoren
to doen . Hun ontbreekt dat fundament ."
Zo eist men van schrijvers dat ze niet anders zullen
doen dan naar de regels, die schoolse geleerdheid zo
vrindelik wel was uit to vinden .
Wel kan men dit niet volhouen. Maar er zijn toch dichters
die er zich aan storen ; dat zijn die lui dan, zoals Beets
zegt : „die schreven gelijk men niet sprak ."
En wee de anderen 1
Die deskundigen zullen censuur oefenen . En dan natuurlik,
betrappen ze met zeker genoegen - schadenfreude l Dichters op fouten.
En op wat voor fouten? Tegen wat eigentlik Taal is?
Dichtertaal is? Zoals Van Deyssel en Kloos aanwezen in
hun kritieken . Was 't onwelluidend? Waren er onjuiste
beelden in? Was 't tegen het levered taalgebruik? Was 't
onnederlands? Was 't basterdtaal?
Nee, ziehier er een : Da Costa zingt in Nieuwpoort
„Tachtig j aar
Van dwars door 't onweer heen en rots- en strandgevaar
Voorbeeldeloozen koers beslisten 't, eer nog Vrede
Haar olie uitgoot op de branding!"
') Vgl . Taal en Letteren III, 55 i . m.
Daar Boendale do k l a ssi e k e k u n s t r e g e l s naschrijft, zijn z'n
lessen geen bewijs (op n i e u w) „hoe weinig de schrijftaal eenvoudig
de neergeschreven schrijftaal was", in de M.E . Van velen is't dit wel .
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„Wie duldt hier eon manlike V r e d e ?" Toch schrijft
een grammatiese uitgever, „tout court" : „haar" lees : „zijn!!" 1)
Laat ik een paar nog nemen uit Vondel om geen nieuwere
en nieuwsten to citeren . Vondel is immers de Prins nog wel,
van de Nederlandse Dichteren !
Vondel schrijft in Ovidius Herscheppinge, over Deucalion
en Pyrrha, die na de overstroming stenen over 't hoofd
smeten, waar uit nieuwe mensen kwamen,
,,De maght van 's hemels Vader
Verkeert terstont den steen, gesmeten van's mans hant,
In manners, en de steen, gesmakt van Pirre in 't zant,
In vrouwen . . . 2)
„Waarom bezigt Vondel hier ,steen" in de eerste regel
mann ., in de tweede regel vr . ? vraagt Huydecoper in
zijn Taalkundige Aenmerckingen .
,,Een goede en bevredigende oplossing van de vraag (is)
to geven . . . Vondel heeft hoogstwaarschijnlijk hier met
voordracht twee verschillende geslachten gebezigd : immers,
de steenen, door Deucalion gesmeten, werden mannetjes, en
waren dus mannelijke, die daarentegen, welke Pyrrha in 't
zand smakte, werden wij fjes, en waren vrouweljke steenen ! en, schijno die hoedanigheid op 't geslacht van 't woord
geen invloed to kunnen uitoefenen, de taalzonde (!) is licht
to vergeven om het vernuftige, ja dichterlijke der gedachte ." 3)
Nog een ander . Als Vondel God tegen-bidt
Mijn hoop . . .
Ten hemel stijgt, om, als een noon
To knielen voor uw' hoogen troon 4)
') Zie verder bij Schelts van Kloosterhuys, Koenen
Stellwagen, Slothouwer, den Hertog enz . enz .
Vgl . I . H. v . d . B o s c h, Hoe men uitgeeft en verklaart, Taal
en Letteren III, 38, 32 v .v ., passim ; 158 v .v . (vooral).
') S y t h o f f, 1667/71 . I, 317 .
') Vgl . ook dat bb Vondel : moederslagt fem . en vaderslagt, m ast . i s
`) S y t h o f f, 1654/51, blz . 115 .
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dan schrijft van Lennep er bij : „Hoop is vrouwelijk, en
kan dus niet als een zoon, maar wel als een dochter voor
Gods troon knielen ."
Men kan niet beweren : Vondel deed 't om 't rijm . Had
hij 'dochter' willen zeggen, van Lennep hield hem voor
'dichter' genoeg om dan de rest zo to zeggen dat er toch
een rijm kwam . Hij kritiseert het omdat men „hoop" vrouwelik gemaakt heeft .
Maar - ik voeg er bij - met van Lennep moet-men
voorzichtig wezen . Ik heb 't idee dat hij nooit ernstig was ;
en overal een loopje mee probeerde to nemen . Deed-ie 't
hier ook? Of hij bier niet de taalknutselaars, alias grammatici, bij 't oor nam ? 1)
Ds. Leupenius schreef over Vondel : die weet wel „hoe
veel voeten dat in sulk of sulk een gedicht moeten weesen",
en nog meer dergelijke zaken : „maar of by ooit syn work
gemaakt heeft om op de suiverheid van onse . . . moeder
Taale en nauwkeurigheid van spellen to letten, daaraan
soude ik grootlyks twyfelen" . 2)
Natuurlik blijft 't niet bij geslachtmakerij en spelgeknutsel .
Ook konstrukties en woorden worden afgekeurd ; konstrukties, zogenoemd ad intellectum - waar men uit de hele
zin kan opmaken, let wel - wat bedoeld is . Dit is geen
wonder . Men ging van 't 1 o s s e woord uit ! Wat gaat de
zin ons aan .
Al weer uit Vondel maar. s)
Vondel zegt
Twee kisten bergden Huig De Groot
d' Een levendig ; maar d' ander doot .
') Vgl . Van L o n n e p contra R o o r d a in do Kon . Akad . van
Wetenschappen en op 't Kongres in 60 contra B r i l l .
'5 Naaberecht, gedaan op J . v a n V o n d o l en's Noodigh Berecht, over
do nieuwe nederduitsche misspelTinge . 1654 ; ed. Sythoff, dl 1654/55,
blz. 271 .
') Zie ook nog in Sytthoff, 164112, blz . 131 ; - 1662, blz . 112,
vs 529/30 ; - 1664/7, blz . 98, vs 135 .
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Daarbij wordt in een tijd3chrift voor onderwijzers de
opmerking gemaakt : „de fout levendig voor levend is gemaakt
ter wille van het rhythmus, en dat levendig en doot bij
kisten staan, terwijl ze h o r e n bij De Groot, heeft Vondel
denkelijk over 't hoofd gezien ."
Wel zeker. Vondel zag zo iets over 't hoofd ; kende
levendig net zo, als men in onze schrijftaal dat a la
grammaire raisonnee heeft willen onderscheiden .
Vermakelijker is nog het verdere betoog :
,,Gaan we ten slotte na of alles in den haak is, dan
merken we dat er ook bij Vondel iets hapert, en wel in
de samentrekking van (die drie regels waar 't over gaat) .
Er blijven dus fouten in Vondels gedichtje, en toch maakt
het den gewenschte indruk, en zegt de dichter juist wat
hij zeggen wou . Maar ook : daar is hij dichter voor !"
Als 't niet zo treurig was zou 't allergrappigst wezen !
De dichter is dichter om fouten to maken d . i. niet het
presies zo to doen als 't moet. En toch zegt hij juist zoals
hij moet zeggen .

VII.
Zulke vitterij op dichtertaal - een ding waar een
Grammaire-Raisonnee-ist niet bij kan ! - gaf blijken van
zijn taal to kennen ! Zo is 't ook nog altijd : hij kept zijn
taal niet! als iemand spel-fouten maakt of fouten tegen
het geslacht, zoals taalkunstenaars dat gedekreteerd hebben
of tegen de syntaxis, zoals die nu eenmaal in de grammatica staat ; of zelfs tegen de interpunctie !
Alsof niet een goed stuk, flink gestileerd maar met
spelfouten (zoals de meeste stukken van onze beste schrijvers)
goed blijft ; en een lor, waar zelfs een examinator geen
spelfoutje in ontdekken kan, een for blijft . 1)
En bleef dit nu nog maar bij de zich noemende en
zogenoemde deskundigen . Maar ons Onderwijs is Hoger,
')

K o I l e w tin, Opstellen, blz . 25 . Enz .
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Middelbaar en Lager ; en van 't Hoogste zuurt 't door naar
't Lagere ! En zo is 't gehele Onderwijs feitelik doortrokken
nog met de Grammaire Raisonnee .zuurdesem .
Met dat letten op Letters, en 't vitten op Taal begint
men al vroeg . Jongens op de L . S. worden er al op gedrild! 1)
En onderwijzers . En wie doen 't niet al meer?
En dat beet taalstudie !
Zo eindigt de Grammaire Raisonnee en die hem beoefent,
met van belang to achten waar 't weinig of helemaal niet
op aankomt, tegenover al 't andere, dat wezentlik is .
Maar dat verwaarloost men zo goed als geheel . Men
heeft er ook geen tijd voor . Men eist alle aandacht voor
wat door grammatici willekeurig vastgehouen, of ingesteld is ;
voor al dat verouderde en dode ; en zoveel to meer aandacht
verslindt dit omdat bet willekeurig en verouderd en dood is .
Evenwel - zo doen beet nog altijd ontwikkelende taalstudie en ontwikkelend taalonderwijs .
Zo wil men voor wetenschappelik en pedagogies-prakties
laten houden al]ereerst naar de bomen to zien, maar
nauweliks 't bos optemerken . En dan alleen to letten op
't dode bout dat er in zit ; en dat zelfs niet eens altijd aan
de boom-zelf gegroeid is, maar er aan gespijkerd door de
'deskundige' hoveniers als uite waskaarsen op een kersboom ;
alleen op dat dode bout to letten, terwijl men 't levende
nauweliks waardig keurt om er naar to kijken .
En nog altijd verslijt men voor ontwikkeld taalonderwijs,
liefst nog van Levende Taal', als men een doie kunstmatige
natuur laat bezien, nog wel door een dicht gaas van doctrinairisme en dogmatisme, alias van schoolse wangeleerdheid .
Daardoor bewerkt men waar algemeen over geklaagd wordt,
in ons Nederlands Onderwijs, dat zo ontwikkelend beet, dit : dat bet taalgevoel bedorven wordt, bet vermogen om natuurlik waartenemen verstompt, en de goede smaak vernietigd!
') Zie v . d . B o s c h, Pleidooi voor do Moedertaal, b1z. 4/5 en de
litteratuur .
B. H .

(Wordt vervolgd .)

HOOGDRAVENDHEID .
Een tweede grief - die echter uit een zeer verschillenden
hoek kwam aangewaaid - was, dat ik Mevrouw Hooft
tot eene alledaagsche vrouw gemaakt had . Dit zag op die
plaatsen uit bet stuk, waarin ik haar had laten klagen
over de drukte, die 't feest veroorzaakte, en over haar man,
die maar invitaties op invitaties deed en er zich niet aan
stoorde, dat al de beslommering op haar zou neer komen .
„ Dat kon er niet door," vond men : ,de echtgenoote van
Hooft" - zoo schreef men - , moest Hooft waardig zijn
en niet als eene gewone huismoeder spreken ."
Die fraaie aanmerking was volkomen . . . de Vaderlandsche
Letteroefeningen en haar critici van die dagen waardig . Zij
hadden niets liever verlangd, dan dat ik aan Leonora
Hellemans, Suzanna Bertelot, missehien wel aan Tesseltje,
nietdan hoogdravende spreekwijzenindenmondhad
gelegd, en ze tot de ondragelijkste bleu stockings en precieuses
gemaakt had . Ondertusschen was ik, reeds voor bet verschijnen der critiek, van dit punt van aanklacht vrijgesproken
geworden, en dat wel door een jury, meer bevoegd om
uitspraak to doen dan de rechtbank der Vaderlandsche
Letteroefeningen : - ik bedoel : een jury van dames . De
vrouwen namelijk der toenmalige Curatoren en Professoren,
die, hoop ik, elk haar echtgenooten waardig waren, hadden
bet ter gelegenheid der feestviering niet veel minder volhandig dan Mevrouw Hooft tweehonderd jaar vroeger : zij
hadden loge's en gaven diners en soupers en soirees, en
vonden ook de pret druk genoeg : en toen zij nu in den
Schouwburg zaten en Mevrouw Hooft hoorden klagen over
de al to verre gedrevene gastvrijheid van haar man, keken
zij elkander aan en glimlachten, als wilden zij zeggen : tout
comme chez nous! Intusschen - dit moet ik er tot haar
eere bijvoegen - zij zorgden, even als Mevrouw Hooft, dat
bet haar gasten aan nets ontbrak .
Uit : VAN LENNEP,
Overzicht na Een Amsterdamsche Winteravond" .

KLEINE MEEDELINGEN .

Die Entwicklung der kindlichen Sprache von H . A. InELBERGER . - Berlin, Hermann Walther,
1904 . -

In dit geschrift van een 90 blzz . zijn over de eerste
kinderklanken en voornamelik over de vroegste kindertaal
enkele reeksen van waarnemingen meegedeeld, die de
Scbrijver, daartoe opgewekt door z'n stadgenoot, de Ziiricher
psycholoog professor Meumann, of zelf heeft gedaan of door
andere daartoe door hem geschikt geachte personen heeft
laten doen . 't Meeste materiaal is door de Schr . zelf bijeengebracht ; en als waarnemingsobjekt diende in hoofdzaak
z'n zoontje Kurt . Bovendien heeft de Schr. nog drie andere
kinderen - een meisje en twee jongens - waargenomen
en heeft zijn vrouw later nog vrijwat van Kurt opgetekend,
dat 't grootste deel van een 'Nachtrag' uitmaakt . Twaalf
andere kinderen - waaronder vijf meisjes - zijn door
anderen waargenomen (vgl . `Vorwort') .
Bij 't onderzoek naar 't ontstaan en de ontwikkeling van
de kindertaal zijn er twee problemen, die steeds de meeste
belangstelling hebben gewekt, namelik 'das Problem der
ersten Wortbedeutungen beim Kinde' en 'das Problem der
Worterfindung' . De behandeling van deze beide problemen
vormt de hoofdinhoud van Idelbergers geschrift . Een
ander niet onbelangrijk vraagstuk is 'die Lautentwicklung
and deren aussere Bedingungen' ; dit wordt in een 'Anhang'
behandeld . En aan dit alles gaan een paar hoofdstukjes
vooraf, waarin onderwerpen van algemeenpsychologiese
aard kort worden afgedaan, die voor een goed begrip van
de eerste woordbetekenissen en de klankontwikkeling bij
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't kind in z'n prilste jeugd niet to missen zijn . 'Beobachtungen uber das Verhaltnis des Gefuhls- and Willenslebens
zum Vorstellungsleben beim Kinde' waren voor de behandeling van 't eerste hoofdprobleem (: de eerste woordbetekenissen) nodig, terwijl 'Beobachtungen fiber die Energie
der Aufmerksamkeit' aan de behandeling zowel van 't zo
juist genoemde hoofdprobleem als van de klankontwikkeling
ten goede kwamen .
De gevolgtrekkingen nu uit alle waarnemingen en redeneringen komen overeen met hetgeen over dezelfde onderwerpen to vinden is in Meumann, Die Sprache des Kindes,
en in Wundt, Yoikerpsychologie I Sprache 1, onder'Sprachlaute des Kindes' ; wat trouwens to verwachten is van wie
principieel de door Wundt gevestigde 'voluntaristiese psychologie' - tegenstelling hier : 'logiese psychologie' aanvaardt en geheel en al de methode van onderzoek volgt,
die ook bij Meumann, t. a. pl ., is to vinden . Ik kan dan ook
naar Meumann en Wundt verwijzen, voor wie uitvoeriger
vergelijking met Idelberger wenst ; en voor beknoptere
vergelijking geeft 't een en ander mijn aankondiging van
Meumann, Die Sprache des Kindes, in T. en L . 13 (1903),
blz. 174/84 .
Bij hetgeen ik in de zoeven genoemde aankondiging
refereerde, wil ik intussen naar aanleiding van Idelbergers
werkje nog dit voegen :
't Kind wordt in z'n prilste jeugd nog geheel door driften
en affekten beheerst ; eerst tegen de leeftijd van anderhalf
jaar begint het intellektuele leven zich to vertonen, natuurlik
aanvankelik heel eventjes en vluchtigjes . Hiermee in overeenstemming hebben de geluiden en klanken in 't begin
van de eerste eigenlike spreekperiode - in de eerste
maanden van 't tweede levensjaar - alleen emotioneelvolitionele betekenis ( vgl. d e vele reduplikaties 1) ; ongeveer
van de vijftiende maand of begint daarnaast intellektuele,
d. i. voorstellingsbetekenis op to treden . Maar deze intellektuele betekenis bestaat nog slechts uit een of andere
partiele voorstelling (deelvoorstelling) van de hele verrichting, 't hele voorwerp, de hele eigenschap of de hele
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betrekking, die in klank worden aangeduid . En velerlei
verrichtingen, voorwerpen, eigenschappen en betrekkingen,
die later nauwkeuriger worden waargenomen en onderscheiden en hiermee in overeenstemming verschillend
worden benoemd - voor zover dit de taalbeheersers in de
omgeving van 't kind doen en geheel in navolging daarvan
-, drukt 't jeugdige kind nog slechts door eenzelfde klank
of klankverbinding, m . a . w . door eenzelfde woord uit . Dit
is geen gevolg van 'begripsveralgemening', zoals Preyer
e. a . meenden en sommigen nog menen ; maar 't heeft tot
oorzaak de apperceptie van een bepaalde konkrete deelvoorstelling in de bedoelde velerlei gevallen ; daarmee gaan
samen associaties en reprodukties, waarop hier Diet verder
kan worden ingegaan ; en zo komt 't woord aan z'n eerste,
uitsluitend konkrete, voorstellingsbetekenis (vgl . biz . 43/5 en
86 ; en Meumann, t .a.pl . blz . 60 v.v .) . 'Mit Riicksicht hierauf
konnte man die assoziativ-reproduktive Sprachstufe auch
als die Stufe der part i ell e n Ben e n nun g bezeichnen'
(blz . 86) . De oplettendheid, waarmee 't jeugdige kind opmerkt, bent nog to weinig energie en is Dog to weinig
konstant, dan dat iets anders zou verwacht kunnen worden .
De vraag naar de 'Worterfindung' heeft Idelberger zo
geformuleerd : Komt 't voor, dat kinderen geheel spontaan
woorden voortbrengen, dus zulke woorden, `welche in keiner
Weise auf aussere Anregung zuriickzufiihren sind?' (blz . 47) .
Deze formulering wijkt af, zoals men ziet, van die, waarin
men zich houdt aan 't begrip 'Erfindung' als `ein planmassiges, absichtliches Vorgehen', verbonden dus met een
`Vorstellung von einern Zwecke, der verwirklicht werden
soil' (blz. 46), wat haast vanzelf sprekend voor die leeftijd
is buitengesloten, maar waartegen Meumann en Wundt
toch nog krachtig opkomen, omdat zoveel mannen van
betekenis deze opvatting huldigden en ze nog altijd voorstanders telt. Ze wijkt ook of van de opvatting van
'Erfindung' als 'absichtliche Umformung sprachlicher Ausdriicke der Erwachsenen seitens der Kinder', die C . Stumpf
in Eigenartige sprachliche Entwickelung eines Kindes (Zs . f.
padagogische Psychologie III, 6, blz . 422/3) weergaf .

220

KLEINE MEEDELINGEN .

Idelbergers opvatting van 'Worterfindung' als spontane
woordvoortbrenging is zeer zeker een gelukkige parallel
tot de inderdaad spontane `Lalllaute', die 't kind tot in de
eigenlike spreekperiode (begin van 't tweede levensjaar)
nit . En de formulering van de vraag is daardoor m . i . de
meest juiste . Alleen moet ik er bij opmerken, dat de wijze
van voorstelling op blz . 46/7 bij Idelberger de schijn kan
wekken, alsof Schr . hier een geheel eigen, zelfstandige
opvatting en formulering gaf. Dit nu is niet het geval ;
zie Meumann, t .a .pl . 29 v . en 33 v . en vgl . ook Wundt
t .a pl . Deze schijn, die niet in de bedoeling van de Schr .
kan hebben gelegen, had met een ietwat andere wending
in z'n redenering vermeden kunnen worden .
Dat nu Schr . ook deze vraag geheel beantwoordt zoals
Wundt en Meumann - en ook Preyer -, heb ik al to
kennen gegeven. En de gevallen, waarin kinderen zelfs tot
hun 6e of 7e jaar er een geheel eigen taaltje op nahouden,
dat intussen steeds vrij plotseling verdwijnt, kunnen de
waarde van 't ontkennende antwoord op de gestelde vraag
slechts in schijn verzwakken, in werkelikheid geenszins . 1 )
') Hier mag warden vermold, dat de bekende Breslauer psycholoog,
W . [L I Stern, meant, dat • Worterfindung' niet geheel to loochenen
is, waarbij hij zich vooral beroept op de zodven genoemde bijdrage
van S t u m p f. Vgl . Sterns voordracht over 'Die Sprachenwicklung
eines Kindes, insbesondere in grammatischer and logischer Hinsicht',
gehouden op 't eerste kongres voor experimentele psychologie to
Giessen in April 1904, en waarvan een referaat is to vinden op
blz . 106/12 in 't verslag (Bericht) van dat kongres, samengesteld door
prof. dr . F . S c h u m a n n en uitgegeven bij J . A . B a r t h to Leipzig, 1904 .
Maar Stern hecht or toch heal weinig waarde aan . Veeleer zoekt
hij de desbetreffende spontaneiteit van 't kind niet zozeer in do
tegenstelling tot nadoen, als wel in en met dat nadoen . 'Diese Spontaneitat in der Nachahmung bekundet sich vor allem nach zwei
Richtungen', meant Stern, 'als verarbeitende and als ausw a h 1 e n d e [elektive] Tatigkeit .' De `verarbeitende Spontaneitdt' vindt
Stern voornamelik in de kinderliko'Neubildungen von W6rtern durch
Z u s a m men set z u n g (zoals 'Naseputzer', 'Mannvogel', ' Wachhemdchen') and A b 1 e i t n n g' (zoals 'Schneide' = Scheere, 'Haue' = Beil) ;
terwijl voor do `elektive Spontaneitat', na de 'Lallperiode', 'lediglich
ein psychologisches Moment bestimmend wird : Das Kind eignet sich
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Het eigene van Idelbergers boekje bestaat - om hiermee 't geheele werkje to karakterizeren - in 't waargenomen
materiaal en de daarmee samenhangende nadere toetsing
van de uitkomsten van Meumann (en Wundt) omtrent
kinderklanken en kindertaal, wat trouwens al dadelik door
't motto uit Meumanns Sprache des Kindes, dat boven de
Voorrede staat, door Schr . zelf wordt to kennen gegeven .
Naar aanleiding nu van dit verdienstelike materiaal van
waarnemingen, dat Idelberger levert, wenste ik nog een
opmerking to later volgen . Wat zou namelik m . i . zulk
materiaal aan bruikbaarheid voor taalpsychologiese doeleinden winners, als 't in een chronologies-synchronistiese
tabel was samengevat. Een dergelijke tabel heeft Stern hiervbor in de noot genoemd - met z'n vrouw samengesteld en op 't reeds genoemde kongres to Giessen ten
toon gesteld . Ofschoon ik die tabel niet heb gezien, kan ik
me uit de beschrijving ervan - zie 't aangehaalde verslag
(Bericht) van dat kongres, b1z . 107 ; en b1z . 62 van Die
Au8stellung von experimental psychologischen Apparaten and

bei dem Kongress fur experimentelle Psychologie
in Giessen 18-21 April 1904, bearbeitet von Prof . Dr . Sommer
en ook in 1904 bij J . A. Barth to Leipzig uitgekomen toch wel een voldoende voorstelling vormen, om de waarde
van zo'n tabel to kunnen beseffen . Mogen anderen voortaan
't voorbeeld van Stern volgen : goede hulpmiddelen zijn
ook voor wetenschappelike doeleinden steeds welkom . J. G . TALEN .
Zwolle.

Methoden

durch Nachahmung diejenigen Worter, Formen and Bedeutungen an,
die seinem jeweiligen Entwicklungsstadium entsprechen, alles andere
lasst es an rich abgleiten . Somit verhalt sich das Kind gegenuber
der Sprache seiner Umgebung durchaus nicht nur passiv aufnehmend,
sondern sehr aktiv auswahlend .'
Men bemerkt, tot de uitspraak, waarmee 't referaat begint : 'Kein
Problem der Psychogenesis hat in den letzten Jahren eine so vielseitige Behandlung erfahren wie die kindliche Sprachentwicklung',
heeft ook Stern een bijdrage geleverd .
Nu niet de hele voordracht voor me ligt, onthoud ik me van elk
oordeel over Sterns mening en uiteenzetting . Mischien vind ik
later gelegenheid op een en ander terug to komen .

INHOUD VAN TIJDSCHRIFTEN .

De Beweging, April 1905, o. a . : N i c o v a n S u c h t e l e n, Kroisos . F r e d e r i k van E e d e n, Do kleine Johannes (slot) . - Chap
Gevangen bij Julius Caesar .
De XXe Eeuw, April 1905, o . a . : D r . A I e t r i n o, Laatste Liefde . J . K o o p m a n s, Kotzebue to Rome . - L . H . G r o n d y s,
Gedichten .
Groot Nederland, April 1905, o . a . : L o u i s C o u p e r u s, Van Oude
Menschen, - de dingen die voorbijgaan . (IV) . - R e n e do C l e r c q,
Gedrien. - Top N a e f f, De Dochter . (III) . - I n a B o u die rB a k k e r, Kinderen .
Volkskunde, lle-12e afl , o . a. : M e j . D r. G . C, v a n d e G r a f t, Nag
eons Palmpaschen. - A. d e C o c k, Volksvoorstellingen en bijgeloovigheden omtrent eon paar Huisdieren . - A . D e C o c k,
Spreokwoordon on Zegswijzen . - A. D e C o c k, Hot stilzwijgende
Koppel - A . D e C o c k, Spreekw. en Zegswtjzen over do Vrouwen,
do Liefde en het Huwelijk . - D r. G . J . B o e k e n o o g e n, Nederl .
Sprookjes en Vertolsels .
De Gids, April 1905, o, a. : D r . H . L . 0 o r t, P . A. de Genestet naar
zijn verzen en brieven . - L o u i s C a r b i n, Een Eenzame . D r . P . C. B o u t e n s, Verzen. - D r . B . J. H . 0 v i n k, De eindexamens aan de Gymnasia .
Vlaanderen, April 1905, o . a . : C o n s t, v a n B a g g e n h a u t, Hoe 't
winter ward . - Victor d e M eye r e, Janneke Kop .
De Nieuwe Gids, April 1905, o . a . : S t ij n S t r e u v e l s, Ingoyghem . W i 1 l e m K 10 o s, Verzen . - Dr. K . H . D o R a a f, Fragment uit
Sheller's Mastor or the Spirit of Solitude . - J u 1 e s S c h u r m a n,
Verzon.- J. de Meester, Geertje .- Reyneke van Stuwe,
Verzen . - Arthur L a w i c k, Sonnetten .

Boon's Gelllustreerd Magazijn, Maart 1905, o. a . : M a x i m G o r k i, De
Khan en zijn zoon . - A r n o 1 d B e n n e t, De plundering van het
geplunderde . De avonturen van eon millionair, die ztjn ]even genieten
wil (vervolg). - A j e m (naar hot Engelsch van C 1 a u d e A s k e w),
Carnaval, De arm der Gerechtigheid. - C . J e h a, Eon roovershistorie . - Prinses Catharine Radziwill, Mijn Herinneringen (vervolg) . - J . P a b s t, Meneer z'n jas (voor hot tooneel,
blijspel) .
Boon's Geillustreerd Magazijn, April 1905, o, a . : K . D e H a r tog h,
Do Paaschvuren . - M r s . H u n g e r f o r d, Voor zijn pimpelmeesje . A r n o 1 d B e n n e t, De plundering van het geplunderde . De avonturen van eon millionair, die zijn leven genieten wil vervolg) . Prinses Catharine Radziwill, Mijne Herinneringen
(vervolg) . - Mr. L . H, J . Lamb or s Hurre1 b r i n c k, Twee
Vrienden . - Madelaine Lindner-Van Vliet, Onweer
(voor het tooneel, oorspronkelijke schets) .

NIEUWE BOEKEN .

Van de Doechden der vuriger ende stichtiger Susteren van diepenveen .
tJitgegeven en toegelicht door D . A . B r i n k e r i n k, 11 . Bibliotheek
van middelnederlandsche letterkunde, onder redactie van J . V e r d a m
en J . t o W i n k e 1 . Afl. 73. 74 . Groningen 1904 . 8° . f 3 .L e g e n d e n, Alde, van sente Franciscus . Dit boec heeft ghescreven
brooder J a n v a n R o e s t, priester ende minister der bruederen
van marien huurs bi hugarden derder ordenen, St . Fransisci, in
den jaer ons heron MCCCC ende lix . op den iiij, dach van mey .
In 't licht gegeven door P. Fr . St . S c h o u t e n s Antwerpen 1904 .
Quer-8° . 202 pg f 1 .25 ?
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EEN EN ANDER OVER MARIKEN VAN
NIEUMEGHEN .

I.
Na Ulenspiegel, het Leven van Sinte Kunera en de
Historie van den edelen Lantsloet ende die scone Sandrijn 1)
heeft de firma Martinus Nijhoff thans, naar het eenig
bekende exemplaar, in facsimile uitgegeven : „Die waerachtige ende Een seer wonderlijcke historie van Mariken
van nieumeghen die meer dan seuen iaren metten duuel
woende ende verkeerde ." Dergelijke facsimile-reproduction
hebben, ook naast letterlijke herdrukken, zooals die sedert
eenige jaren door de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde worden uitgegeven, eigenaardige voor- en
nadeelen . De voordeelen zijn, hoe duur - in meer dan
eon zin - zij ook betaald worden, onloochenbaar . Zulk
een oud volksboekje niet alleen in het eigen forinaat, maar
ook met de eigen letter en met de oude houtsneden, volkomen getrouw en ongewijzigd voor zich to zien : het is
niet maar een lekkernij voor bibliophilen, wien het slechts
om den druk of om de houtsneden to doen is . Het is ook
niet alleen een genot voor die meer of min radicaal gezinde
liefhebbers van taal en letteren, welke, hoe afkeerig ook
van de doode letter der boekenschrijftaal, bij uitgaven van
') Zie hierover Ned . Spect . 1902, 299-300 .
T . EN L . xv
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oudere werken niettemin een bijgeloovigen eerbied aan
den dag leggen voor elke geschreven en gedrukte letter,
en welke dus in deze zuivere reproductie van een ouden
druk zich kunnen vermeien in bet verkwikkelijk gezicht
van allerlei onnoozele schrijf- en drukfouten, verkeerd
afgedeelde, in tweeen gehakte versregels enz . Neen, ook
de meer oud-liberaal gezinde pbilologen zullen er stellig een
genot in vinden dit stuk to bezien en to bezitten in zijn
oud, oorspronkelijk gewaad . Zij die de oude geschreven of
gedrukte literatuur alleen uit moderne uitgaven kennen,
missen iets van den geur en de kleur, die aan bet oude kleed
eigen zijn en die toch ook - of is dit verbeelding en
zelfmisleiding? - meehelpen om ons in den tijd en den
geest dier oudere werken terug to verplaatsen . Wie deze
Mariken van Nieumeghen ziet, met de oude Gothische letter
op bet ietwat gelig papier, met bet proza en vooral met
de houtsneden tusschen de verzen in gedrukt, zal niet
slechts van bet boekje, als staal onzer oude drukkunst,
maar ook van bet werk zelf, als voortbrengsel onzer oude
woordkunst, geloof ik, een eenigszins anderen en juisteren
indruk krijgen dan hij uit de uitgave in de Bibliotheek
van Middelnederlandsche Letterkunde, met den berijmderi
tekst in kloeke, maar nuchtere, moderne typen, met bet
proza naar de geleerd-uitziende varianten verwezen, en
zonder de houtsneden, ooit zal kunnen ontvangen .
Vooral die houtsneden, elf in getal, zijn zoo eigenaardig .
Eigenlijk zijn bet er slechts negen . Die op den titel (blz . 1,
naar de door mij aangebrachte telling der bladzijden) wordt
op blz . 3 ten tweeden male afgedrukt ; en zij keert op blz. 6
nogmaals terug . Daar is oom Ghijsbrecht, afscheid nemende
van nicht Mariken (die als Roodkapje, haar boodschappenmandje aan den arm, voor hem staat), door middel van
een paar even eenvoudige als doeltreffende wijzigingen
in de teekening (de bonnet is in een kovel vervormd,
en voor bet lange priesterkleed is een schort komen to
hangen) veranderd in zijne zuster, Mariken's boosaardige
moei ; bet voormalige afscheidstooneel stelt nu eensklaps
voor : „Hoe Mariken seer schandelijcken toeghesproken wert
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van haerder moeyen"! Een goed staaltje van de nalef-handige
manier, waarop de toenmalige drukkers met hunne houtsneeblokken (en met hunne lezers) omsprongen. De overige
prentjes geven to zien : (blz . 12) Mariken's ontmoeting bij de
„haghe" met Moenen, gekleed als „een meester vol consten"
(magister artium) in een tabbaard met baret, waaruit twee
hoornen steken, in den trant van die van Belzebub bij de
jongste vertooning van den Lucifer ; (blz. 24) den zelfmoord
der moei, wier ziel, in de gedaante van een kindje, door
twee zwarte duiveltjes in de lucht wordt meegevoerd ;
(blz . 47) Moenen, als groote, zwarte duivel, draagt Mariken
met zich omhoog, voor de oogen van drie ontstelde burgers
(waaronder Ghijsbrecht-oom ?) ; (blz . 48) Mariken is op de
aarde gevallen en ligt in onmacht, terwijl Moenen nit de
lucht twee der drie hem aanstarende burgers bedreigt ;
(blz . 55) Mariken treedt in een kerkportaal (?) haar oom den
priester, die een monstrans in de hand houdt, to gemoet,
terwijl Moenen, als baarlijke duivel, tegen een zuil steunende,
haar van achteren omzweeft, maar niet durft vatten ; (blz .
56) op den voorgrond Mariken met den paus sprekende,
terwijl zij (naar middeleeuwschen trant) op den achtergrond
van hetzelfde prentj e hem hare zonden biecht ; (blz, 62) de engel
doet Mariken gedurende haar slaap (op een half uitgerolde
mat, in een kloostercel ?) de ringen of ; (de geheele biz . 64) bet
wapen van Antwerpen, als drukkersmerk . De houtsneden
zijn volstrekt niet ongemeen, maar toch ook niet slecht
van uitvoering ; in alien gevalle gaven zij ons een goed
beeld der toenmalige opvatting van verschillende oogenblikken in bet tooneelstuk .
Het boekje is in bet gewone formaat der volksboeken
(kl . 4°), volgens de bibliografen door den bekenden drukker
Willem Vorsterman to Antwerpen, gedrukt . Vrij slordig,
zooals niet zelden bet geval was bij dergelijke volksboeken,
waaraan lang niet zooveel zorg besteed word als aan de
deftige Latijnsche folianten en kwartijnen . Niet alleen zijn
de 64 bladzijden niet regelmatig over 4 heele of 8 halve
vellen verdeeld 1) ; maar ook - en ziehier een der schaduw .
') Blad A bevat 6, B 4, C 8, D 8 en F 6 bladen (de letter E is
overgeslagen) : samen 32 bladen .
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zijden van dergelijke reproduction - de tekst is slecht,
vol van baarblijkelijke drukfouten . 1)
Desniettemin is deze tekst thans door Dr . P. Leendertz jr . aan wien wij ook het nabericht bij deze reproductie danken ten grondslag gelegd aan zijne critische uitgave van het
stuk in de Bibl . v. Mnl . Lett . ; en wel to recht, daar dit
de oudste bekende druk en tekst is . Q) Eene enkele vraag
') Dat op blz. 14 als een der zeven vrije kunsten do alkenie wordt
opgenoomd (in tegenstelling met de op b1z . 29 in plaats daarvan
to recht genoemde astronomic) zal echter in hoofdzaak wet eene vergissing van den d i c h t e r zijn ; althans do andere drukken hobben
bier alchimisterie (zie vs . 204 in de Mnl . Bibl.) .
') Wanneer deze druk eigenlijk ter kennis van Dr . L . gekomen is
blijkt niet duidelljk, evenmin als de reden van do eigenaardige inrichting
der varianten in do Mnl. Bibl. In hot laatste vel van afl . 67, waarin hot
begin van M . v . N. staat afgedrukt, worden de lezingen nit den thans gereproduceerden (maar teen dus reeds bekenden) druk van Vorsterman
met V aangeduid, die uit den druk van S t r o o b a n t met S, die uit den
herdruk van laatstgenoemde uitgave door de Vlaamsche Bibliophilen
(waartoe deze ?) met B, die uit Van V i o ten's herdruk der uitgave van
Van B o r c u l o (waarom niet van dozen druk zel f, immers ter Kon .
Bibliotheek to 's-Gravenhage to vinden ?) met N. Afl . 71 der Mnl . Bibl. bevat echter een verbeterblad van bet laatste vel van afl . 67, waarin doze
oudste editie (W. V o r storm a n, Antw . v66r of in 1518) in de varianten
met A aangeduid (en nu ook hieruit het proza medegedeeld en de houtsneden beschreven) worden, de tweede (H . v a n B o r c u l o, Utr .1608)
met U, do derde (P . Stroobant, Antw . 1615) metS, en bovendien „met
Str . enkele [lezingen] waar doze [?] nadruk van S afwijkt" aangewezen
zijn . Wat is de reden dozer verandering (in 't geheel stellig eene verbetering) ? Is deze oudste druk inderdaad - zooals men uit hot
nabericht bij de facsimile-uitgave, blz . 1, zoude opmaken - eerst na
de uitgave van afl . 67 der Mnl . Bibl. ontdekt? Maar hoe konden dan
in afl . 67 do lezingen van dien druk vermeld worden ? En waartoe
dient eigenlijk het opnieuw opgeven der lezingen van den herdruk
der Vl . Bibliophilen (die vermoedelijk bedoeld wordt met
deze
nadruk", maar die vroeger beter met B dan nu met Str aangeduid is)?
Nog eon kleinigheid. Hoe kan Dr . L . op bovenaangehaalde blz . 1
zeggen : „tot voor enkele jaren was van Marieken geene andere
uitgave bekend dan van 1608", wanneer V a n V 1 o ten in de Inleiding
zijner uitgave (b1z . IX), das in 1854, reeds spreekt van den herdruk,
door de „Gentsche" (d .i . Vlaamsche) Bibliophilen, van do Antwerpsche
uitgave van 1615, toen in twee exx . „ter Gentsche boekerij en b j
den heer S e r r u r e" aanwezig ? Dit alles is eenigszins raadselachtig .
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aanleiding hiervan . Indien dit de oudste bekende

tekst is, waarom zijn dan de (immers in alle drie de oude
drukken voorkomende?) prozastukjes, die de verbinding
vormen tusschen den berijmden tekst 1), in de Mnl . Bibl .
naar de varianten aan den voet der bladzijde verwezen?
Blijkbaar omdat Dr . L. meent, dat weliswaar deze druk en
tekst van Vorsterman de oudste bekende zijn, maar toch
bet reeds hierin voorkomende proza een toe- of tusschenvoegsel is van dezen drukker (zie bet nabericht, biz . 3) of van
een vroegeren afschrijver . Dr . Worp is van dezelfde mooning ;
hij gaat zelfs verder en zegt : „In dat volksboek is waarschijnlijk een en ander uit bet oorsproukelijke stuk weggelaten en is daarvoor proza in de plaats gekomen ." 2)
Inderdaad, naar analogie van hetgeen er met den Lantsloet
ende Sandrijn, met den Reinaert e . a . is geschied, is althans
de latere invoeging van bet proza - ook de weglating van
versregels ? 3) - zoo al niet waarschijnlijk, dan toch zeer wel
mogelijk . Toch vind ik het jammer, en twijfel ik of bet
methodisch to verdedigen is, dat bet proza, dat wij in de
oudste ons bekende uitgave tusschen de verzen vinden,
in eene daarop gegronde editie nit den tekst naar de
noten verbannen is . Zeker, indien bet b u i t e n t w ij f e l

') Op blz . 10-11 van den goreproduceerden druk staat, naar
onze wijzo van drukken, hot proza to laat, immers na de eerste door
Mariken gesproken (en toch eorst door dit proza aangekondigde)
versregels, in plaats van aanstonds na do afjacht der moei . Of dit
echter wel eeno vergissing van den d r u k k e r is?

°)

Gesch . v. h. drama en v . h . tooneel in Nederland 1, 37 .

') Stellig wordt doze niet bewezen door hot ontbreken van een
rijmregel na 647 en 871 on brokken van regels in 183 en 703, op
plaatson waar goon proza (ingevoegd) staat ; dit zijn natuurlijk niets
dan gewone slordigheden van afschrij ver of drukker . - D r. W o r p's
gissing (a. w . 1, 39), dat in hot oorspronkelijke stuk do engel aan
het slot opgetreden zou zijn, is door dozen oudsten (hem nog onbekendon) druk niet bevestigd, maar behoudt natuurlijk hare waarde
voor den onderstelden (geschreven of gedrukten) tekst zonder prozainvoegsels.
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stood dat het eene jongere inlassching was, zou dit in eene
critische editie behooren to geschieden ; maar thans? 1 )
Hoe 't zij, het is aangenaam en gemakkelijk dat wij
thans in de Mnl . Bibl . de drie verschillende teksten kunnen
vergelijken, en daarnevens in doze reproductie de oudste
uitgave onveranderd voor ons hebben ; to meer, nu de
druk van 1615, door de Vlaamsche Bibliophilen (naar bibliomanenaard) slechts in 28 exx . herdrukt, en Van Vloten's
uitgave, naar then van 1608, reeds lang uitverkocht is . Elk
wat wils : voor boek- en kunstliefhebbers en philologen een
facsimile-reproductie ; voor de laatsten en voor studeerenden
eene critische editie met varianteuapparaat enz ., door een
philoloog ; en voor 't publiek een smaakvolle uitgave van
den gezuiverden tekst, zonder geleerden omhaal, desnoods
in nieuwe spelling 1), zoo mogelijk op artistieke wijze gedrukt,
verlucht enz . Hot laatste echter natuurlijk alleen van die
werken, waarin dat publiek nog belang kan stellen . En
daartoe behoort Mariken van Nieumeghen zonder twijfel .
Voor ik van de beide thans door Dr . L . geleverde uitgaven afstap - over den critischen tekst spreek ik thans
niet - nog een enkele opmerking hierover .
Het is wel jammer, dat de eigenaardige wijzigingen in
Protestantschen zin van den Utrechtschen druk van 1608,
die in Van Vloten's aanteekeningen als zoodanig zijn opgemerkt en aangewezen, nu weer in de varianten verzonken en

') Nog een klein bezwaar . Waarom is de titel dezer oudste uitgave
in de Mnt. Bibl . in 't geheel niet herdrukt, en prijkt or daarentegen
wel boven het stuk, zij 't ook tussehen [ ], een door Dr . L . vervaardigde titel : „Een scoon (in afl . 67 nog : „Een abel"!) spel van
M . v . N . enz.'' ?
En nu ik van den titel gewaag, zij hieraan een practisch bezwaar,
betreffende den druk der Mnl. Bibl. in 't algemeen, in den vorm van
een wonsch, vastgeknoopt . Wanneer wordt daar eons, tot gerief van
alle lezers, do gewoonte ingevoerd om den titel of bet nummer van
elk stuk, book of afdeeling boven aan do bladzijde of to drukken?
BU hot opslaan geeft dat zooveel gemak!
')

Zie hierover nog onlangs K . V e r h a e g e in den Ned . Spectator

1904, 400b .
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verdronken zijn : wijzigingen die - om dit hier terloops
aan to teekenen - geheel en al overeenkomen met die,
welke door of vanwege denzelfden drukker Herman van
Borculo waarschijnlijk omstreeks denzelfden tijd zijn aangebracht in dat andere, in aanleg en geest eveneens middeleeuwsch-Katholieke stuk, Homulus 1), met welks voorzaat,
Elckerlijc, onze Mariken trouwens meer dan een punt
van overeenkomst vertoont (verg . b.v. Gods woorden op
b1z . 42 = vs. 766 vlgg. met den aanhef van Elckerlijc,
en zie verder beneden, b1z . 245) .
En eene vraag aan bibliografen en bibliophilen : is de
Engelsche vertaling, „Imprynted at Antwerpe by me John
Duysbroedge" (d. i. Jan van Doesborch, omstreeks 1518 of
1519), nooit herdrukt, of wel nergens hier to lande in originali
to vinden? 2) Indien zij werkelijk, zooals Dr . L . (nabericht, b1z .
2) waarschijnlijk acht, naar dezen oudsten druk bewerkt is, zou
zij voor den Nederlandschen tekst nog wel eens van belang
kunnen blijken. Dr . L . draagt er, naar't schijnt, geen kennis
van ; het blijkt althans niet dat hij er gebruik van gemaakt
heeft. Zal de Inleiding op de Mnl . Dram . Poezie ook hierop
het antwoord, en tevens van de bovengenoemde kenmerkende
Protestantsche wijzigingen een overzicht geven? Het zou
onze dankbaarheid jegens Dr. Leendertz voor zijne nieuwe
uitgave vergrooten.
1) Zie den herdruk hiervan door J. W . van Bart, blz . NXXIX-L ;
de 3de noot op laatstgenoemde bladzijde vervalt vanzelf door de
vergelijking der volkomen geltjksoortige bewerking, die M . v . N . heeft
ondergaan .
') Zie Van V 1 o t e n's uitg . van M. v . N ., blz. XIII, on L o g e m a n in de
Introd. op zijne uitgave van Elckerljjc, p . XXVII, noot 1 . In do 10 tot dusverre verschenen afleveringen der voorloopige uitgave van W . Nil h o f f,
Bibliogr. de la typogr. neerland. des annees 1500-1540 heb ik hot
boekje nog niet gevonden .
In verband hiermede vestig ik er do aandacht op, dat dezelfde
Jan van Does b o r c h omstreek s denzelfden tijd ook eene Engelsche
vertaling van den Ulenspiegel heeft gedrukt (zie laatstelijk Literaturbl .
f. germ . u . rom . Phil . 1905, 67-69) .
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I I.
Mariken van Nieumeghen is, na den Lantsloet ende
Sandrijn (c .1486), het oudste gedrukte Nederlandsche tooneelstuk . De nu gereproduceerde (eerste?) druk moet van kort voor
1518 of 1519 (het jaar waarin de evengenoemde, vermoedelijk
naar dezen druk bewerkte Engelsche vertaling gedrukt
werd), in alien gevalle van na 1512 (toen Vorsterman begon
to drukken) dagteekenen . Het stuk zelf is slechts weinig ouder
wij zijn hier niet meer in het tijdperk, waarin een werk
meestal jaren, soms eeuwen ouder is dan het oudste (geschreven
of gedrukte) boek, waarin het voor ons bewaard is . Volgens
L. kan het verhaal niet geschreven zijn voor 1490, maar
is het waarschijnlijk toch ook niet veel later opgesteld
(nabericht, biz . 3), Als uiterste grenzen zouden wij dus krijgen
1490 en 1519 . Deze tijdruimte kan echter nog iets nauwer
beperkt worden . Volgens L .' juiste berekening moet men
de zeven jaren van Mariken's doolweg (hetzij dan al of niet
verdicht) stellen tusschen 1467 en 1474. Wanneer L . echter
daarop laat volgen „dat haar oom nog v e e r t i e n jaar
[na hare bekeering] leefde en haar jaarlijks bezoeht", dan vergist of liever verziet hij zich : op biz. 61 dezer reproductie
(= Mnl . Bibl., b1z . 327 varr.) staat duidelijk : ,noch xxiiij iaer",
d.i . vie r-e n-t win t i g 1) : het jaar van ooms dood is dus 1498 .
L. gaat voort : „Zoo lang [t . w. als haar oom] heeft dus
ook zij zeker nog geleefd, en i n d i e n hare b e g e n a d ig i n g [blij kende -uit het afvallen der ringen] d a a r n a
h e e f t p l a a t s g e h a d, nog ten minste twee jaar langer"
(zie biz. 63 = vs . 1138) . Daar echter nergens uit blijkt
dat zij eerst na haars ooms dood begenadigd is, schijnt het
veiliger er die twee jaar niet bij to tellers . De terminus
a quo is en blijft dus 1498 ; niet 1490, zooals L ., misleid door
zijne misiezing van xxiiij (1474 + 14 + 2), stelt . Het
'1 Later is mU de oorzaak der vergissing gebleken : in V an V I o ten's
uitgave, dus in U (en ook in S?), staat : veerthie'n. Maar hoe vol fouten
ook, waar geen bepaalde reden tot wantrouwen is, verdient A, als
oudste getuige, toch meer geloof dan U .
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verhaal zal zich dus tusschen 1498 en 1519 gevormd hebben .
Altoos in de onderstelling, dat althans de kern van
bet verbaal wel niet to eenen male verdicht zal zijn, maar
,,eene ware gebeurtenis" (zooals men in den aanvang der
19de eeuw op den titel van romantische verhalen placht
to stellen) ten grondslag zal hebben, en dat de opgaven
omtrent den leeftijd der personen in bet stuk juist zijn .
Natuurlijk is bier twijfel mogelijk en geoorloofd . En in dit
verband verdient bet zeker opmerking dat in bet slot (in
de Mnl . Bibl . door L . suo Marte „Naeprologhe" genoemd)
reeds eenige twijfel mogelijk geacht wordt aan de waarheid
van bet verhaal, ,dat den menigen leugelijc direct", weshalve
de dichter behoefte gevoelt de twijfelaars to verwijzen naar
bet klooster „ten bekeerden sonderssen" (d . i. een MariaMagdalena-klooster) to Maastricht, waar haar graf, de drie
ringen en een onderschrift to zien en to lezen waren, hetgeen hem dan, gerustgesteld, doet getuigen (blz. 63 = vs .
1137) : „doer die teekenen houdic dit to bat voerwaer"
(1 . : voer waer ?) . Inderdaad maken deze opgaven omtrent
gebeurtenissen uit een zeer jong verleden en uit naburige
plaatsen den indruk, alsof Mariken een historisch persoon is
geweest, inderdaad als eene Maria Magdalena op de in
't verhaal genoemde plaatsen geleefd heeft en gestorven
is . Zou er dan, vraagt men vanzelf, in bet archief of de
bibliotheek to Maastricht, of elders in een kloosterkroniek
van genoemd klooster nog iets to vinden zijn nopens hare
werkelijke geschiedenis?
Is de tijd, waarin bet stuk geschreven moet zijn, vrij
nauwkeurig to bepalen, ook de plaats of de streek is niet zeer
twijfelachtig . Zij zal wel gezocht moeten worden binnen
denzelfden omtrek, waar de geschiedenis speelt en waar deze
dus 't eerst en 't meest indruk zal hebben gemaakt .
Mariken woont „op dri milen na Nieumeghen" ') bij haar
„beer oom" (blz . 1), die van daar jaarlijks naar Aken en
Maastricht ter bedevaart gaat (23) ; zij gaat hare moei to
') D . i . : op een afstand van 3 mij len v . N . (zie V e r d a m IV,
2047-2048, en verg . ook F r a n c k in Tv dschr . XXII, 2855 . 't Moeten
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N. bezoeken (6), vindt op haar terugweg Moenen, met wien
zij naar 's-Hertogenbosch reist (20), van daar over Hoogstraten (29) naar Antwerpen (26), waar zij omtrent zes jaren
„in den guldenen boom op die merct" wonen (32, 36) .
Van daar gaat zij terug om hare moei to Nijmegen
en haar oom (Ghijsbrecht ?) to Venloo to bezoeken ;
maar van Nijmegen, waar zij op den ,ommegancksdach"
het wagenspel van Masscheroen ziet vertoonen 1), gaat zij
naar Keulen (56) en Rome (57), van waar zij terugkeert
naar Maastricht (61) . Mij dunkt, dit alles wijst op eene
echter andere, langere mijlen geweest zijn dan onze gewone
hedendaagsche ; immers zij rokent do thuisreis nauwelijks in 3 uur
to kunnen volbrengen (vs . 54) . - Wat wordt bedoeld met „den wech
en es van bouen niet alto reene" (blz . 5 = vs . 26)? L . drukt in de
Mnl . Bibl ., tegen alle oude drukken (of heeft U dit? volgens V . VI .
niet) : ,boeven" (hot znw.) . Niet onmogelijk, en niet onaardig (verg .
ook vs . 44, 363), maar . . . . niet zeer conservatief ; van boven, als
bijw . opgevat, zou hier, in de houvelachtigste rivierstad onzes lands,
nog we] to verklaren geweest zijn (zie Ned . Wdb . III, 833-834,
842-843) : haar oom kan in eon hooger stroomopwaarts gel egen dorp
nabij N . gewoond hebben . - Later wil M, haar oom to Venloo gaan
bezoeken : daarmede kan toch kwalijk dezelfde Ghijsbrecht bedoeld zijn
(tenzij hij intusschen verplaatst ware) . Maar 't gaat eigenlljk niet
aan den dichter zoo na to rekenen .
') Van eene werkelijke vertooning, hetztj van M . v. N . zelf, hetzij
van hot ingeschoven brok van het wagenspel van Masscheroen - hoewel
dit laatste volgens Mariken toch (blz . 39 = vs . 709) jaarlijks op
then dag gespeeld word - schijnt in de stadsrekeningen van Nijmegen
niets gebleken to zijn (gelijk b .v . wel hot geval is met Homulus,
in 1540 door de „spoellnyden"gespeeld : V. d. Bergh, Geld . Volksalm .
1843, 9,13 ; Nijm . Bvjzonderh . 58) . Wijlen de archivaris van Nijmegen, W .
van d e Poll, rekent dit wagenspel van Masscheroen dan ook tot
hot rift der verdichting (Geld . Volksalm. 1895, 182) . Moeten wij hieruit
dus afleiden dat de stadrekeningen op dit stuk reeds nauwkeurig
doorzocht zijn, en do hoop in 't archief aldaar nog iets met betrekking tot doze beroemd geworden Nijmeegsche to vinden, ijdel
h eeten ? De tegenwoordige archivaris, H . D . J. van S c h e v i c h a v e n,
west althans in zijn opstel Melpomene to Nijmegen (in zijne Penschetsen
uit Nvjmegen's Verleden II, 160-176) blijkbaar niets moor over ons
stuk to vertellen dan zijn voorganger . - Welke ,ommeganck" to
Nijmegen gehouden word en op welken dag is ook, zoover ik weet,
nog niet nagespoord .
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herkomst van bet stuk uit Brabant, misschien wel uit
Antwerpen, al kan de nauwkeurige plaatsaanwijzing in de
toen immers alom vermaarde ,triomphante coopstad" natuurlijk kwalijk als bewijs daarvan dienen . 1)
De taal van bet stuk schijnt, bij eene vluchtige doorlezing,
hiermede zeker niet in strijd ; verg. b .v . zulke vormen als
touwent voor t' uwent (blz . 8 en 17), hoot voor hooft(12) . 2)
Nauwkeuriger studie en vergelijking met bet zeker wel
nit Brabant afkomstige en nagenoeg gelijktijdige spel Van
den heiligen Sacramento van der Nyeuwer Vaert zou in
dozen misschien nog meer licht kunnen verspreiden .
Nog eene vraag . Zouden de ijzeren ringer, die Mariken
als boete aangelegd worden en die later door een wonder
in eens afvallen, wellicht eene herinnering kunnen zijn aan
de immers en to Nijmegen en to Antwerpen gelocaliseerde
sage van den Zwaanridder (zie Jonckbloet 3 I, 34 en Blote
in Taal en Lett . XIl, 1 vlgg .)?
Al valt bet stuk door zijn onderwerp - en ook door de
zeer talentvolle behandeling daarvan - eenigszins buiten
den kring der gewone rederijkersspelen, bet draagt toch
hot merk zijner herkomst uit dien kring op 't voorhoofd . Vooreerst in de eigenaardige, hoezeer gelukkig slechts
bier en daar hinderlijke zestiendeeeuwsche kunsttaal (de
artistentaal van dien tijd), doorspekt niet alleen (zelfs niet
in de eerste plaats) met bastaardwoorden, maar ook met vele
alleen toen en daar gevonden woorden : talrijke abstracta
op -inghe, tegenwoordige deelwoorden, uitdrukkingen als niet
om versoeten enz. Verder bet herhaald gebruik van binnenrijm (b .v . blz . 1.3 = vs . 170 vlgg .), dubbelrijm (14=209 :
210, 31 = 543 : 548, 49 = 893 : 894) en strophen of
clausen met rijmschema : 11 = 137 tot 156, 20 - 329 tot
') Op zich zelf zou men, wegens den blijkbaren haat tegen Adolf
van Gelre, met wien do moei „partijde", in den dichter wellicht
ook een partijganger van den ouden hertog, een Gelderschman dns,
kunnen vermoeden .
') Ou = hou (27, 43) staat alleen en bewijst, als tusschenwerpsel
(zij 't ook uit een imperatief ontstaan), met veel . - Zie ook beneden,
b1z. 247/8 .
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347, 21 = 348 tot 355 (rondeel), 30 = 524 tot 555 (referein
met Prince"), 33 = 590 tot 617, 36 = 648 tot 655 (rondeel),
62 = 1103 tot 1126 . Ook Moenen's vernuftige vernoeming
van Mariken in Emmeken (het verkleinwoord der aanvangsletter van haar naam M) is wel in den trant der
rederijkers.
Maar evenzeer getuigt van die herkomst de opmerkelijke
verheerlijking der ,rhetorijcke" als „dalder houtste" der
zeven „vrije consten", die „met crachte niet to leerene" is,
een „conste die van selfs comen moet", een „gave van den
heylighen gheeste" (29 = 494 tot 517) . En vervolgens het
Mariken in den mond gelegde referein met den „stock"
,,Doer donconstighe gaet die conste verloren" (30 - 524 tot
555) : eene klacht over bet verval der edele kunst, ten gevolge van hare beoefening door „onconstighe" lieden, waarin
het spreekwoord „conste maect ionste"„ voer fabele . . . ende
niet waer" gescholden wordt, daar immers de „onconstighe
loeftutere" overal in hooger aanzien is dan de ,constenaer
notabele", en waarin de dichter ten slotte betuigt to willen
„tot consten keeren Ende nae mijn macht altoos consten
leeren, Want niemant en es metter consten gheboren ." Over
deze uitspraken, die ons thans met elkander in strijd
schijnen, in zooverre zij bet „poets nascitur, non fit" eerst
bevestigen, daarna ontkennen, zou, in verband met de
beteekenis van const in de middeleeuwen, meer to zeggen
zijn . Hier wil ik er alleen op wijzen dat men zulke klachten
over het verval der „conste", verbonden met soortgelijke
schimpscheuten tegen de beunhazen, in then tijd meer dan
eens aantreft : zie Everaert XV, 25-32 (de kunst gaat
om brood), XXIX, 55-58, en den refereinbundel van
1524 (in Tijdschr . XXI, 85) enz . Zijn in al deze passages
de burger-rederijkers aan 't woord, misnoegd en nijdig
om den wassenden invloed der ongeleerde, „onconstighe"
yolks- en straatdichters van ,veelderhande ghenuechlijcke
dichten", der liedjeszangers, die meer in de gunst van
't publiek stonden dan de deftige, geleerde, maar ook
soms aartsvervelende „constenaers" ? Zou het met de toenmalige kijkers niet evenzoo gesteld geweest zijn als met de
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hedendaagsche lezers dier stukken? Zou het publiek, ook
bet ontwikkelde (voor zooverre dit in Vlaanderen en Brabant
ten minste iets anders las of zag dan Fransche of Latijnsche
boeken of spelen!) de echte rhetorijkers niet alleen of althans
bovenal dan gewaardeerd en toegejuicht hebben, wanneer
zij in esbattement, tafelspel of kluchtig tusschenspel den
realistischen volkstoon aansloegen of althans naderden,
eigen Nederlandsche kunst beoefenden en to zien of to
hooren gaven, of wel vraagstukken van den dag behandelden, terwijl datzelfde publiek bij de louter godsdienstige
of zedekundige spelen van sinne zat to geeuwen of . . .
wegliep ?
Dezelfde burgerlijke minachting spreekt, dunkt mij, nit
de wijze, waarop gesproken wordt over de „gildekens van
der bancke" (die in de herberg beneden zitten, terwijl
de „borgers" fatsoenlijk de bovenkamer bezet houden :
27 = 448), de dobbelaars, kwakzalvers, schatvinders enz . :
zulk herberg- en kermisvolk staat met den duivel in
verband, de burger-rederijker wil niets van hen weten (zie
32 = 556 vlgg ., 35 = 618 vlgg., en verg. b .v . Everaert
X en XII) .
Merkwaardig, ten minste voor moderne lezers, is ook de
herhaalde verbeffing van het tooneel boven ,sommige
sermoenen", en dat nog wel door Mariken's „heer oom",
die om bet spel van Masscheroen to zien zelf naar Nijmegen
placht to gaan (zie 39 = 712, 40 = 718, 48 = 816) . Dat
zouden zeventiendeeeuwsche Calvinistische predikanten dezen
middeleeuwschen ,devoten priester" zeker niet nagezegd
en nagedaan hebben ! Ook hieruit blijkt voor 't overige,
dat deze rederijker zich zelven en zijne kunst niet laag
stelde . De kerk zou zijne kunst niet tegenwerken ; deze
had alleen de onderkruiping van de „onconstighe", van
het „profanum vulgus" to duchten. Het kan geen onbeduidend man geweest zijii die zoo sprak .
Zuiver middeleeuwsch is zijn stuk, in onderwerp en
behandeling, in aard en strekking, gelijk trouwens de
meeste voortbrengsels der rederijkers nit de eerste helft
der 16de eeuw, die alleen of vooral door den uiterlijken
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vorm van taal en vers van de oudere stukken verschillen . 1)
Van classieken invloed is bij hem nog niets to bespeuren
Antropos is de eenige (in den oudsten tekst nog wel misdrukte) classieke n a a m (49 = 913), maar ook niet meer
dan dat .
Dit middeleeuwsche karakter heeft echter Mariken in de
oogen van bet kijk- en leesgrage publiek niet geschaad . Dat
zij niet alleen in haren tijd, blijkens de Engelsche vertaling
zelfs buiten onze taalgrenzen, maar ook later toeschouwers
of althans lezers is blijven trekken - in Noord-Nederland
wellicht mede dank zij der Protestantsche huik, die men haar,
haars ondanks, had omgehangen -, dat blijkt uit de verschillende herdrukken van bet volksboek en bet historielied (zie
bet nabericht, biz . 3) . Hoe ver bet verhaal verspreid is geweest leert o .a . de merkwaardige lijst van volksboeken in 't
bezit van een boer nit Het Bilt in Friesland (1578-1636),
in De Tijdspiegel 1902, III, 414 afgedrukt : deze bezat o .a .
ook een ,hijstorije van Mariken van Nemwegen" . In de
19de eeuw is bet stuk door Luise von Plonnies in 1853 (dus
') Daarom is 't mij niet recht duidelijk waarom Dr . L . (toch stellig
in overleg met do Redactie der Bibl . v. Unl . Lett. ?) wel dit stuk, het
Sacr. v. d. Nieuwervaert on de Sevenste Blisc . v . Maria in zijue heruitgave der Mnl . Dram . Poezie opgenomen heeft, maar, voor zooveel
tot dusverre (afl . 71 der Mnl. Bibl .) blijkt, noch de Eerste Bliscap, noch
b .v . het „Spol van do V vroede ende van do V dwaeze maegdon"
of dat,,van San ct Jooris" (door D r . W o rp in zijne Gesch . v . h . drama I, 35
besproken), die niet of nauwelijks jonger dan eerstgenoemde en even
middeleeuwsch van aard zijn . Dat de Eerste Bliscap weggelaten is zal
wel hierin zijne verklaring vinden, dat D o V r e e s e daarvan eene
nitgave voorbereidt, maar blijft niettemin to betreuren, omdat de twee
overgeblevene stukken der reeks dus ook voortaan gescheiden zullen
blijven . Maar wat is de reden van de uitsluiting der andere, ten deele
onuitgegeven of alleen door en voor do Bibliophilen gedrukte stukken?
Of wachten ons in de volgende afleveringen der Mnl. Bibl, nog verrassingen, geltj k Dr . W o r p or ons (a . w . 1, 94, noot 3) reeds een vooraf
onthuld heeft, wellicht nog andere onbekende stukken? De „Middelnederlandsche Dramatische Poezie" mag in alien gevalle, dunkt mij,
niet 1,1 to angstvallig afgebakend worden : do taal moge zich in do
16de eeuw merkelijk wijzigen, de geest blijft nog Lang geheel middeleeuwsch .
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nog voor Van Vloten's her druk, naar een ouderen druk ?)
uitgewerkt tot de geschiedenis van een vrouwelijke Faust,
terwijl nog onlangs Lode Baekelmans er de hoofdlijnen
aan ontleend heeft voor een geheel modern verhaal (eerst
verscbenen in De Arbeid III) .
En wie in 1892 de ,intreye" van bet Iandjuweel van
1561 to Antwerpen heeft zien herleven, herinnert zich
stellig den gelukkigen greep om in dezen Antwerpschen
rederijkersoptocht dit Antwerpsche rederijkersstuk in to lasschen . De stomme vertooning of bet „wagenspel" van
Mariken van Nijmegen was een der voortreffelijkste en
boeiendste tafereelen uit then schitterenden, kleurrijken stoet .

Ten slotte eenige opmerkingen over de hoofdzaak : bet stuk
als drama, als kunstwerk . Ondanks den welverdienden lof,
door Van Vloten in zijne Inleiding nu een halve eeuw geleden er aan geschonken, heeft men bet, naar't mij toeschijnt,
later niet altijd op den rechten prijs gesteld ; mij altbans
klinkt veler waardeering to laag gestemd . Ik zie in Mariken
van Nieumeghen niet slechts een der merkwaardigste, maar
een der voortreffelijkste stukken onzer middeleeuwsche
wereldlijke dramatiscbe letterkunde, die veelbelovende lente,
die een schooner zomer deed verwachten dan er aanstonds
op gevolgd is .
Allereerst zit er wezenlijk dramatisch talent in de verschillende tooneelen . Mariken's afscheid van haar oom, de
zoo bitter teleurstellende ontvangst door hare moei, de
ontmoeting met Moenen, bet onderhoud van den over haar
wegblijven ongerusten oom met zijne zuster, bet gelag in
de herberg met de ,banckghesellen" en Mariken's voordracht
in hun midden, bet vertoonen van bet wagenspel op de
markt, Mariken's opstand tegen Moenen, de herkenning
door haar oom to midden van de meewarige burgers,
de strijd tusschen duivel en priester, en eindelijk haar
berouw, bekeering, biecht en boete, bekroond door hare
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begenadiging : het is een reeks van tafereelen uit het toenmalig
volksleven, alle even natuurlijk en waar . Daarbij zoo vol afwisseling, dat zij, ook afgezien van alle zuiver historische waar .
deering, rechtstreeks op iederen hedendaagschen lezer een
indruk zullen maken die hem bijblijft, een indruk die ook
bij eene zorgvuldige vertooning in den stijl van den tijd,
geloof ik, nog heden niet zou worden gemist . De levendige
dialoog, de vaak roerende, altijd karakteristieke monologen,
en de vloeiende, slechts zelden gekunstelde taal maken
de lectuur tot een onvermengd genot, ditmaal niet vergald
of versmald door allerlei, elders vaak onmisbaar, vergoelijkend voorbehoud .
Het meest treft ons echter zeker de buitengewoon welgeslaagde, inderdaad voor then tijd meesterlijke uitbeelding
der personen en de sehildering der karakters in hunne
ontwikkeling . ,Terwijl elders", zegt L . to recht, ,karakterontwikkeling en innerlijke strijd zoogoed als geheel ontbreken, worden die ons hier op meesterlijke wijze geschilderd ."
Zelfs de bijpersonen, zooals de paus, minzaam als een
,,aardsche vader", zijn good geschetst 1). Vooral Ghijsbrechtoom, „een devoet priester", bij het Vertrek van zijn nichtje
zoo bezorgd, bij haar uitblijven zoo ongerust en bedroefd,
die haar door zijne gebeden tot Maria nog in haar zondig
leven bewaart en Moenen belet voile macht over haar to
krijgen (vs . 660 vlgg ., 680 vlgg.), en die later zoo hartelijk
blij is, als hij het verloren schaap terugvindt en het, als
een „bonus pastor", onder den arm kan nemen : een mooi
type van den liefderijken, zorgzamen dorpsgeestelijke!
Scherp tegenover dezen staat zijne zuster, Mariken's moei,
inderdaad „een also vileinich vel", de gewezen bijzit van
den jongen hertog Adolf van Gelder, die in plaats van het
arme kind huisvesting to verleenen, haar in de ruwste taal
alles voor de voeten smijt wat van een jong meisje, bij
een priester inwonende, verzonnen kan worden, haar uit) Uit wiens mond alleen hot ,hola" (1064) ons, ongewend aan
een zoo ruim gebruik van dit woord (zie ook 615), bijna een lath
afdwingt.

EEN EN ANDER OVER MARIREN VAN NIEUMEOHEN .

241

stoot in de duisternis en de wanhoop, en zoo den Booze in de
armen drijft, maar die later, op bet vernemen van de
bevrijding des ouden hertogs, in hartstochtelijke spijt daarover zich bet levee beneemt en hare ziel aan den duivel
ten prooi laat. Men zou kunnen meenen dat haar
onhebbelijke bejegening van Mariken even weinig voldoende gemotiveerd is door hare aangeboren boosaardigheid
of door den nijd eener oude courtisane op een jong
mooi nichtje, als later haar zelfmoord door die uitgebluschte
passie, dat zij door den dichter alleen geschapen is om to dienen
als achtergrond of repoussoir, om Mariken of den oom des to
beter to doen uitkomen . Maar mij dunkt, ook in deze
oude maitresse, zoo fel, zoo nijdig jegens haar onschuldig
nichtje, en zoo hartstochtelijk, tot in den dood, getrouw
aan haar vorstelijken boel, zit toch lets echts, dat haar tot
eene zelfstandige, levende persoon maakt .
Maar bet meeste licht valt op de beide hoofdpersonen .
Er is lets buitengewoon aanvalligs, soms lets sprookjesachtigs in de woorden en daden van dit jonge meisje, Dog
bijna een kind, dat om levensbehoeften naar de stad gezonden, daar afgesnauwd, beschimpt en buitengesloten, 's avonds
alleen naar haar dorp terug moet, onderweg den duivel
in menschengedaante ontmoet, en ondanks haar eersten
schrik en haar vermoeden dat bet „die viant vander
hellen" is, in haar wanhoop, hare verlatenheid en haar
zielsverdriet over de haar onverdiend naar 't hoofd geslingerde „scimpighe woerde", in hare vrouwelijke behoefte
aan de bescherming van een man, zich aan dezen toevertrouwt .
Ais voorwaarde stelt zij, in haar kinderlijk ijdelen weetlust,
alleen dat hij haar de als lokaas voorspiegelde zeven vrije
kunsten zal leeren ; op zijn verlangen ziet zij van de zoo
begeerlijke nigromantie gewillig af, belooft zich Diet meer to
zullen ,zegenen", en laat zelfs, hoewel Diet dan noode, ,den
edelsten ende den soetsten naeme" Maria varen . En zoo
wordt zij, die zich door den hoon barer moei zoo bitter
gegriefd heeft gevoeld, ten slotte de ,amie" des duivels !
En eenmaal aan hem overgegeven - bet is de oude, altijd
nieuwe geschiedenis - schept zij zelf, voor een poos en
T. EN L. xv
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naar 't uiterlijk ten minste, vreugde in bet nieuwe leven
zij heeft „anext, vrese noch gru" meer voor Moenen, en
leeft zes, zeven jaar met hem, in de herberg brassende en
drinkende, de oorzaak van twist en doodslag . Maar bet
berouw ontwaakt ; vanzelf, zonder uitwendige aanleiding .
Zij herdenkt met bitterheid hoe hare moei haar in dit
leven gestooten, in bet verderf gestort heeft ; zij beseft hare
zonden en zou gaarne terug willen . Doch nog heeft de
Booze to veel macht over haar ; en ook - bet is to ver
met haar gekomen : zij verzingt en verdrinkt haar berouw !
Als zij echter, den trek naar hare oude woonplaats en verwanten volgende, to Nijmegen voor hare oogen bet schriklijk
pleit tusschen des duivels advocaat en de Moeder Gods
om de menschelijke ziel aanschouwt, hoort hoe hare patrones
God verbidt en Hem herinnert aan Zijne oneindige genade
jegens den berouwhebbenden zondaar, dan eerst gevoelt
zij een „berouwen hertelije" en put daaruit den moed en
de kracht om den Duivel in 't aangezicht to weerstaan, hem
de gehoorzaamheid op to zeggen . Wanneer zij, door Moenen
meegesleurd in de lucht en weer op de aarde neergesmakt,
haar bewustzijn herkrijgt, is haar eerste woord een dankzegging aan God dat zij nog niet ,in deewighe pine" is,
nog gelegenheid heeft om door een langen weg van boete
en berouw Gods genade weer waardig to worden . En als
zij die verkregen heeft, is haar slotwoord een innige dankzegging aan God .
Onder dit alles blijft zij altijd even menschelijk, vrouwelijk,
kinderlijk . Ondanks haar zondig leven to midden der ruwe
herberggasten blijft een waas van onschuld haar omgeven
dat is zeker wel bet geheim der bekoring, die er ook voor
ons, moderne lezers, van dit liefelijk meisjesbeeld uitgaat .
Dat beeld is met groote teederheid en fijnheid, maar ook
met groote kennis van bet vrouwelijk hart geteekend.
„Marieken", zegt Dr . Leendertz zeer juist, ,blijft altijd vrouw .
Zij schrikt terug voor de eenzaamheid, maar heeft den
moed om met een wildvreemden man mee to gaan . Van
alle wetenschappen trekt de nigromantie haar bet meest
aan, maar wanneer Moenen verklaart, dat dit eene gevaarlijke
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kunst is, doet zij er dadelijk afstand van . Bidden en zegenen
wil zij wel nalaten, maar haren naam to verliezen is haar
to erg . Zij bezit genoeg ijdelheid om gaarne geprezen to
worden, maar laat zich toch eerst sterk noodigen, voor zij
een refrein voordraagt ."
Voortreffelijk is eveneens de duivel getypeerd . Vermoind
als ,meester vol consten", doch eenoogig, verschijnt hij
Mariken, zoodra zij in hare verlatenheid onvoorzichtig God
of Duivel to hulp geroepen heeft. Hij maakt gebruik van
haar wanhoop, vleit hare ijdelheid en haar weetlust, door
haar, mits zij maar afziet van de (voor hem zoo gevaarlijke)
nigromantie, niet alleen de kennis der zeven vrije kunsten,
maar ook die van alle talen der wereld - vanouds voor vele
vrouwen en mannen de meest verwonderlijke en begeerlijke
kennis! - to beloven ; steeds is hij even vriendelijk en dienstwillig . Een oogenblik schijnt zelfs hij door hare onschuld betooverd ; of mag men den uitroep : „0 aensehijn blanck" (288)
niet aldus opvatten? Maar zijn waren aard doet hij in zijne
alleenspraken en ,ter zijde's" kennen : dan uit hij zijn minachting en zijn boosaardigheid jegens bet menschengeslacht,
over welks dwaasheid hij soms (435 vlgg .) moraliseert, zijn haat
jegens zijne grootste vijandin Maria, ,twijf metten witten"
(663), wier naam hij schuwt
maar ook zijn vrees voor
God, buiten wiens wil en toetating hij herhaaldelijk erkent
niets to vermogen . Zijn grootste lust is of en toe ,mal
recht den Teufel zu spielen", d . i. bij drinkgelagen de beest
to spelen, twist, vechtpartijen en doodslag to veroorzaken .
Maar als zijn prooi hem ontsnapt, lucht hij zijne woede
in de bekende onhebbelijke taal, en wijkt niet voor de
priester hem zijne hoogere macht doet gevoelen .
Niet licht zal men in eenig ander werk onzer middeleeuwsche literatuur eene zoo veelzijdige, zoo individueele
schildering van den duivel vinden . Deze Moenen is niet meer
de alleen verschrikkelijke, baarlijke duivel van de oudere,
noch ook de bijna tot hansworst verlaagde, gedrochtelijke
figuur van de latere middeleeuwen ; hij is reeds een eind op
weg naar bet moderne Mephistopheles-type en zijn modernste
incarnatie : den Satan in Van Eeden's De Broeders .
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Het best zou de voortreffelijke teekening zeker uitkomen
door eene vergelijking met de talrijke verwante verhalen .
Maar de ontwikkeling, de verschillende vervormingen van
het duiveltype in onze middeleeuwsche literatuur zou een
afzonderlijke studie vereischen . 1) Slechts een enkel woord
in 't algemeen derhalve over de betrekking, waarin het
stuk staat tot andere bewerkingen van dergelijke stoffen .
In de eerste plaats bestaat er zekere overeenkomst,
wellicht ook verwantschap en verband, tusschen ons verhaal
en de vele, mede nit Gelderland, bewaarde verhalen omtrent
heksen, die met den duivel in betrekking staan en ook
vleeschelijken omgang hebben . Ook Mariken is des duivels
lief, zijne „amie" (zie b .v . vs . 586, 1024 vlgg .), zij behoort
hem toe met lichaam en ziel ; na en naast haar oprecht
berouw is toch ook de ,belezing" van haar oom, die de
nigromantie kent, noodig om haar uit zijne macht te verlossen . Het stuk raakt of grenst dus ook aan de literatuur
over het heksengeloof en zou waarschijnlijk, vergeleken
met de bewaarde akten der heksenprocessen, daaruit eenige
opheldering ontvangen en zijnerzijds geven .
Aan den anderen kant behoort het stuk natuurlijk ook
tot de Mariamirakelen : Mariken's gehechtheid aan den
naam harer patrones, bet - wel door haarzelve, maar
niet door haar godvruchtigen oom gestaakte - dagelijksch
gebed tot Maria, en de tusschenkomst van „Ons Lieve
Vrouwe" ten behoeve der menschheid in bet tusschenspel
stempelen het stuk daartoe, al is het waar dat de eigenlijke
miraculeuse begenadiging niet aan de Moeder Gods, maar
alleen aan God zelven wordt toegeschreven .
Niet het minst aantrekkelijk is het stuk voor ons ten
slotte hierom, omdat het ons telkens in allerlei toestanden,
trekken, uitdrukkingen herinnert aan andere, reeds lang
beroemde middeleeuwsche verhalen van zondaars en zondares') Zie o.a . K a 1 f f, Gesch . d . Ned . Lett . in de 16de eeuw 1, 238 vlgg.,
283 v1gg. ; D o V o o y s, Mnl . Legenden en exempelen 160-197 ; Van
der Vet, Het Bienboec 187-218 ; Van M o er k er ken, De Satire in de
Nederl. kunst der ME. 121-156. - Over do namen van den duivel
zie straks, bet aanhangsel .
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sen, veelal in verbond met den duivel, maar ten slotte, meest
door Maria's bijstand, nog gered : verhalen die behooren tot de
voortreffelijkste gedenkstukken der middeleeuwsche kunst .
't Eerst doet Mariken denken aan Beatrijs, die dubbel
zoo lang als zij bet pad der zonde bewandelde, maar die
al then tijd Maria was blijven eeren en daaraan hare redding
to danken had . Doch ook onze Dietsche „beer Danielken"
(of Danhuser ?), die zeven jaren in den berg geweest is
met „vrou Venus die duivelinne", die daarna vol berouw
bij den paus to Rome zijne zonden gaat biechten ten einde
vergiffenis to erlangen, en die van dezen eene soortgelijke toezegging krijgt als Mariken, is met haar verwant . Hier en
daar worden wij ook herinnerd aan onzen Elckerlijc (zie
boven, blz . 231) en aan Theophilus (o.a. in des duivels strijd
tegen Maria) .
Maar bet meest - bet is reeds vroeger meermalen opgemerkt - brengt bet stuk ons personen en tooneelen uit
Goethe's Faust to binnen . Aan Faust zelf herinnert in 't
algemeen bet formeele verbond met den duivel . Maar bovenal
gelijkt Mariken natuurlijk telkens en telkens, tot in
bijzonderheden, op Gretchen . Haar aanvankelijk afgrijzen
van den duivel, hare onschuldige ijdelheid, haar dorst
naar kennis, haar goedgeloovig, bewonderend vertrouwen in
den man die zooveel kent en zooveel kan, maar ook haar
berouw, versterkt door eene aangrijpende voorstelling in
den kerkelijken eeredienst van bet oordeel over den
zondaar, en hare besliste weigering om verder met den
Booze to verkeeren : ik behoef de plaatsen niet aan to
wijzen, waar dit alles zoo, of nagenoeg zoo, bij Goethe
terug to vinden is . En niet alleen doet Mariken aan
Gretchen (of Faust), en Moenen of en toe ook aan Mephistopheles denken ; maar een tooneel als dat ,in den guldenen
boom" met de daar vertoonde duivelskunsten, den twist
en de vechtpartij die er bet gevolg van zijn, is een
tegenhanger van dat in Auerbach's Keller, gelijk de moorden,
waarvan Moenen rechtstreeks of middellijk de bedrijver,
maar Mariken de oorzaak is, weer herinneren aan de scene
van Valentin's dood . Ja men zou misschien nog verder
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kunnen gaan en in de moei, de bijzit van hertog Adolf,
wier dood aan Mariken door Moenen ter elfder ure wordt
medegedeeld, enkele trekken van overeenkomst bespeuren
met de trouwlustige onbestorven weduwe Martha, die van
Mephisto de tijding van haars mans dood verneemt .
Zoo ware er nog meer to noemen ; maar het gaat niet
aan hier alle trekken en punten van overeenkomst to
bespreken of ook maar op to sommen . Genoeg om to doen
zien dat inderdaad, zooals Leendertz zegt, Mariken de
oudere zuster van Faust is : de personen van Faust en Gretchen
zijn in haar nog ongescheiden . Natuurlijk mag men ons
middeleeuwsch stuk, in zijn geheel beschouwd, niet vergelijken
met het werk, waaraan een man als Goethe zijn gansche
leven gearbeid heeft : het ware een dorpstoren naast den
Utrechtschen Dom zetten . Maar nit het kind groeit de man .
De kiem van Goethe's stuk is gelegen in het Oudduitsche
volksboek en volksdrama ; maar zij is ook to vinden in
den Theophilus - en in ons Mariken van Nieumeghen .
En wij kunnen den onbekenden dichter, die ons kort
vbor de Hervorming deze laatste liefelijke bloem van
middeleeuwsch geloof en middeleeuwsche kunst geschonken
heeft, geen betere hulde brengen dan door hem, zij 't ook
op nog zoo verren afstand, een plaats to geven onder de
geestelijke voorouders van den modernen Faust-dichter .
Utrecht, Januari 1905.

J. W.

MULLER .

AANHANGSEL : OVER DE DUIVELNAMEN .

1 . Wat den duivelnaam Moenen betreft schijnt hot de moeite
waard, behalve Kiliaan's reeds door Verdam (IV, 1889, op Mone)
aangehaald getuigenis („Moon . Daemon, genius. M o o n k e n peck .
Piceus daemon, cacodaemon niger, Dis ater"), hier de volgende plaatsen
bijeen to brengen. Marnix, Byencorf, at . II, c. 10 : „Want siende
Moontjens-peck dat by by Christo niet en hadde connen ghevorderen,
dewijle by sun aenghebodene ghescbenck niet en hadde willen ont-

EEN EN ANDER OVER MARIKEN VAN NIEUMEGHEN .

247

fanghen enz ." (ed . 1645, bl . 121a ; de ed . 1574 heeft deze passage
nog niet) ; a . w . VI, 3 (ed . 1574, bl . 234a) : „Joannes de 19 . die oock
met Moonken Peck seer vriendelicken verkeerde" (deze beide plaatsen,
gelijk ik nu zie, reeds bij Oudemans aangehaald) .
R. Valerius, Chron . v. Mechelen 32, 158, 176 (aangeh . door Wolf,
Niederland . Sagen, no . 177) :
Toen Moentjen, Krombeen ende Koof
Naer Mechelen vlogen om den Roof,
Zoo vonden zy hier 'non molen staen
Dien vatte de duive! Kortstaert son .
(er is sprake van drie duivels die uit Friesland door de lucht naar
Mechelen vliegen) .
Pyramus en Thisbe 262 (in Trou m . bl. 39) : ,By loo, neef ken
Moon !" (door hot eene sinneken" tot zijn maat gezegd).
Ogier, Seven Hooftsonden (ed . 1682) 335-336 :
Kamancken Helleman! waer ick my of verveir?
Hot is een dommen droes, en boven al gebreckigh .
Comt uyt, comt uyt, court uyt, by spreeckt hier al to geckigh,
Om Bulle-back to syn, oft Montien-peck, by can
Niet raeden hoe ick beet, wat slecht Cabouter-man
En Biote-bouw is dat? by beet my Claer dan fraykens
Den Niecker die is schouw in 't noemen vande Maeykens .
(er is sprake van eon man die voor den duivel wordt aangezien) .
Ogier, Boere-Geck (ed . 1680) 9 :
als de Kinders loopen schouwen,
Als moentien peck hun dreyght oft viese Bitebouwen .
Eindelijk, uit onzen tijd, Cornelisson-Vervliet, Antw . Idiot. :
„M o o n e (n) . Naam van den duivel. M o o n t j e p e k . Do duivel, do
booze geest."
Van al doze plaatsen is alleen die uit Pyramus en Thisbe
van Holland afkomstig (immers, luidens de slotregels, van de Amsterdamsche Kamer Do Egelantier : zie Kalff's Inleid . XIII) . De overige
zijn alle Brabantsch ') : Marnix was een geboren Brusselaar, Ogier
een Antwerpenaar, en Kiliaan boekt in de eerste plaats bet AntwerpschBrabantsch . At is 't geen strong bewijs (immers de naam blijkt ook
elders niet geheel onbekend), zoo schijnt toch doze wolk van getuigen,

') Volgens Wolf wordt bet versje bij Valerius nit Friesland
afkomstig genoemd ; maar dit schtjnt daar zoo in 't verhaal to passen,
In alien gevalle is de zegsman, Valerius, ook hier een Brabander ;
en ook do taal van 't versje is stellig niet Friesch veeleer Brabantsch .
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in verband met het boven, b1z . 235 aangevoerde, we] to pleiten voor
de Antwerpsche, of althans Brabantsche herkomst van den dichter
van Mariken van Nieumeghen .
Of de bij Verdam t .a.p . vermelde verklaring als verbastering van
daemon" joist is valt moeilijk nit to maken, ook omdat niet zeker
is wat do oudste vorm was : Moen(en) of Moon(en) . - Wie dit wil
nagaan zou ik - met het oog op de beneden bedoelde woorden,
waarin de bett. : duivel, gedrocht, aap enz . elkander afwisselen mode eon nader onderzoek (waarvoor mij thans do tijd ontbreekt)
willen aanbevelen near de op zich zelf zeker niet onmogelijke, ja niet
onwaarschijnlijke verwantschap tusschen dezen duivelnaam Moen(en)
of Moon(en) en den Mnd. naam van een aap in den Reinke Vos (vs .
6161) Moneke (den plaatsvervanger van Biteluus in Reinaert II),
welke naam door Voretzsch (Beil . z . allgem . Zeit ., 28 Dec . 1898,
3b) reeds vergeleken is met den apennaam Monnequin, bij den
Henegouwschen dichter Jean de Conde, en met eng . monkey .

2 . Modicack (vs. 870, 998 ; varr . : Monicat, Manicat) komt, zooals
bekend is, ook voor bij Maerlant, Alex . V, 1219 ; Rein . II, 6653 ;
Sacr. v . d. Nienw. 1277 .
3 . Masscheroen (of Mascaroen, Maskeroen, in hot gelijknamige, door
Snellaert uitgegeven gedicht en in den Merlijn 2019 vlgg .) is reeds
door Worp, Gesch . v . h . drama I, 39, noot, in hoofdzaak joist verklaard als overgenomen nit ofr . mascaron, en dit nit it . mascarone,
mascherone (of wellicht veeleer nit sp . mascaron?), eig . : groot masker,
momaangezicht, ook : gedrochtelijke (groteske) gebeeldhoawde kop of
figuur als versiering . Voor het gebruik van eon dergelijk woord als
naam voor een personage v erg . fr. Mascarille (nit sp . Mascarillo,
naar mascarilla, klein masker, het diminutief van mascara, gelijk
mascaron(e) or de augmentatieve vorm van is), uit de oudere stukken
van Moliere welbekend als naam van den typischen schelmschen
knecht . De beteekenissen : mombakkes, gedrochtelijk beeldje, gedrocht,
duivel spolen (met nog andere als : potsenmaker, aap enz .) in verschillende andere woorden op dergelijke wijze dooreen . Maar dit zoo
mij to ver voeren . Ik bepaal or mij hier toe (ook voor de etymologie
van masker enz.) to verwijzen naar Franck's seer belangrijke onderzoekingen over eenige met de bovengenoemde zin- of stamverwante
woorden, in zijne hier to lande allicht weinig bekende Geschichte
des Wortes Hexe (in : Hansen, Quellen u . Untersuch . z. Gesch. d.
Hexenwahns u . d . Hexenverfolgung im MA .) 51 flgg. ; aismedo naar
Ned . Wdb . op Maske, Masker, Massche, Masschel, Masscher ; Korting,
Lat .-rom . Wtb.' 5151 ; Dozy, Oosterl . 61, en De Goeje's beoordeeling
hiervan (aangeh . bij Snellaert, Ned . Ged. in de 14de eeuw, LXXVIII) ;
verg . vender mijne Aant . op Proza-Rein .°, blz . 194-195 ; Ned . Wdb .
III, 505-511, in verband met Museum III, 57 ; en eindelijk Album
Kern 260 .

BEKNOPTE SPRAAKKUNST VAN 'T BESCHAAFDE
NEDERLANDS .

HET ZELFSTANDIG NAAMWOORD .
§ 1.

Zelfstandige naamwoorden (substantieven) zijn
1°. namen van zelfstandigheden (personen, dieren
of dingen),
20. woorden die evenals de sub 1 genoemde het
lidwoord voor zich kunnen krijgen en 't onderwerp kunnen zijn van een zin .
INDELING .

§ 2 . De woorden die personen, dieren, voorwerpen of
stoffen noemen (zoals m e n s, W i l l e m, 1 e g e r, p a a r d,
t a f e 1, g e b e r g t e, ij z e r, s o e p) heten konkreet ; men
kan ze zich onafhankelik van andere zelfstandigheden
voorstellen . Ook de namen van denkbeeldige personen en
voorwerpen behoren dus hiertoe : s p o o k, w e e r w o l f,
z i e 1.
De konkrete zelfstandige naamwoorden onderscheidt men
in eigennamen en soortnamen . Voorbeeldenvan
eigennamen zijn W i l l e m, B e 11 o, R ij n, A l p e n, Art i s,
vansoortnamen jongen, hond, rivier, gebergte,
dieretuin.
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§ 3 . De andere zelfstandige naamwoorden noemt men
a b s t r a k t. Men kan ze zich niet voorstellen, los van
een of meer zelfstandigheden (vgl . § 1, 1°) .
Wil men zich b.v . g e z o n d h e i d voorstellen, dan kan
men dat niet, zonder zich personen, dieren of desnoods
planten die gezond zijn, voor de geest to brengen . Een
s p r o n g kan men zich niet voorstellen zonder een persoon, * dier of voorwerp dat springt .
De abstrakte zelfstandige naamwoorden zijn voor het
merendeel to onderscheiden in
a . namen van eigenschappen en toestanden : h o o g t e,
kracht, moed, gezondheid, ziekte, vrees .
ib . namen van werkingen : s c h o k, v a 1, b e w e g i n g,
dronk .
c. namen van afmetingen, hoeveelheden en tijdruimten :
e 1 (katoen), m ij 1, pond (suiker), g r o s (pennen), d o z ij n,
uur, eeuw .
0 p m e r k i n g . Sommige abstrakte zelfstandige naamwoorden zijn of bezwaarlik of niet bij daze drie groepen to
rangschikken . B .v . t a a l k u n d e, h e r a l d i e k, v e rstand, begrip, oorzaak, manier, bewind enz .
MEERVOUDSVORMING .
§ 4 . Wanneer twee of meer zelfstandigheden (of abstrakte
begrippen) van dezelfde soort worden bedoeld, krijgt het
substantief gewoonlik een andere vorm, de m e e r v o u d sv o r m . Het nederlandse zelfstandige naamwoord neemt
dan een van de uitgangen e n (n), s, of e r e n (e r s) aan .
§ 5 . Het meervoud op e n (n) komt het meest voor .
Voorbeelden : straffen, preken, linden, waarden .
§ 6 . Een meervoud op s krijgen
a . de meeste zelfst . naamwoorden op •e 1, -e m, -e n, -e r,
-aar, -aard, -erd, ier, -je : vleugels, bloesems,
dekens, bakers, leugenaars, lafaards, dikkerds, kruideniers, hondjes.
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b. De woorden : bruigom, ega, kok, oom, ra,
t a n t e, v a a n d r i g, v l a en een paar andere .
c. Veel bastaardwoorden, waarover nader (§ 17 en 19) .
§ 7 . Een meervoud op -e r e n liebben : b e e n (beenderen), gelid (gelederen), g e m o e d, g o e d, k l e e d,
lam, lied .
Op -e r s : h o e n (hoenders) .
Op -eren of -en : yolk, rad .
Op -eren of -ers : ei, kalf, kind, rund .
Op -eren, -ers of -en : blad .
§ 8 . Vrij veel woorden kunnen in 't meervoud zowel
e n (n) als s aannemen
a. altaren of altaars ; appelen of appels ;
asylen of asyls ; baldakijnen of baldakijns ;
bastaarden of bastaards ; boezeroenen of
boezeroens ; ceinturen of ceintuurs ; centen
of cents ; couverten of converts ; eigenaren
of eigenaars ; examinatoren of examinators ;
galonnen of galons ; gangspillen of gangspils ; harlekijnen of harlekijns ; ideeen of
idees ; kameraden of kameraads ; karaten
of karaats ; ketenen of ketens ; keuen of
keus (biljart-) ; kommensalen of kommensaals ;
kostumen of kostuums ; luipaarden of luipaards ; maten of maats (makkers) ; nachtegalen
of nachtegaals ; narwallen of narwals ; ommeletten of ommelets ; paladijnen of paladijns ; panaceeen of panacees ; pretoren of
pretors ; professoren of professors ; protokollen of protokols ; provisoren of provisors ; questoren of questors ; raadselen of
raadsels ; ragebollen of ragebols ; rectoren
of rectors ; regelen 1) of regels ; revenuen of
revenu's ; sekondanten of sekondants ; sek') B.v. : Hlj deed het volgens alle

regelen van de kunst .
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toren of sektors ; sextupletten of sextuplets ;
spring-in-'t-velden of spring-in-'t-welds ; tenoren
of tenors ; tsaren of tsaars ; wingerden of
wingerds ; zefieren of zefiers ; zonen of zoons .
b . Veel bastaardwoorden op -i e : a k t i e e n of a k t i e s ;
assurantieen of assuranties ; bakterieen of
b a k t e r i e s ; ceremonieen of ceremonies ;
fotografieen of fotografies ; furieen of furies ; instantieen of instanties ; kwitantieen
of kwitanties ; manieen of marries ; menagerieen of menageries ; ministerieen of ministeries ; motieen of cooties ; mysterieen of
mysteries ; opinieen of opinies ; parochieen
of parochies ; predikatieen of predikaties ;
premieen of premies ; privilegieen of privilegies ; provincieen of provincies ; receptieen of recepties ; relatieen of relaties ;
residentieen of residenties ; sektieen of
sekties ; seminarieen of seminaries ; spekulatieen of spekulaties ; subsidieen of subsidies ; traditieen of tradities ; tralieen of
tralies ; usantieen of usanties ; visitatieen
of visitaties enz .
c. Verscheiden nederlandse en bastaardwoorden, uitgaande
op een toonloze e : akten of aktes ; bedienden
of bediendes ; boden of bodes ; episoden of
episodes ; estafetten of estafettes ; fasen of
fases ; garden of gardes ; gebergten of gebergtes ;
gedeelten of gedeeltes ; gedierten of gediertes ; gendarmen of gendarmes ; gestalten
of gestaltes ; gesteenten of gesteentes ; giraffen of giraffes ; groenten of groentes ;
grootten of groottes ; idyllen of idylles ;
j eremiaden of j eremiades ; lagunen of lagunes ; leegten of leegtes ; maitressen of maitresses ; menigten of menigtes ; methoden
of methodes ; mikroben of mikrobes ; missiven of missives ; mythen of mythes ; najaden
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of naj ades ; novelien of novelles ; offerten of
offertes ; palissaden of palissades ; perioden
of periodes ; prebenden of prebendes ; rondten of
rondtes ; routen of routes ; sagen of sages ;
satiren of satires ; sekten of sektes ; sirenen of sirenes ; sonaten of sonates ; strofen
of strofes ; syllaben of syllabes ; synoden
of synodes ; tomben of tombes ; ziekten of
ziektes e . a. m .
BIEZONDERHEDEN BIJ DE MEERVOUDSVORMING .

§ 9 . Daar in het Nederlands geen zachte medeklinkers
(b, d, g, v, z) op het eind van een woord worden uitgesproken, hoort men niet zelden in 't enkelvoud een scherpe
slotkonsonant en in 't meervoud de overeenkomstige zachte .
Voorbeelden
t o b (uitgespr. top), meerv . t o b b e n ; h o n d, h o nden ; vlag, viaggen ; dief, dieven ; baars,
baarzen ; vlees, vlezen .
10 . Naast de onvolkomen a, e, o van het enkelvoud
heeft het meervoud soms de overeenkomstige volkomen
klinker .
Voorbeelden : dak, daken ; vat, vaten ; tred,
treden ; gebed, gebeden ; lot, loten ; god,
goden.
§ 11 . Ander klinkerverschil tussen enkel- en meervoud
treffen wij aan in
stad, steden ; schip, schepen ; lid, leden ;
smid, smeden ; rif, reven ; spit, speten ;
-h e i d, -h e d e n (b.v. gelegenheid, gelegenheden).
Gaat het zelfstandig naamwoord uit op een heldere
klinker, dan wordt tussen die klinker en de meervoudsuitgang -e n een j ingelast (meestal in de spelling niet
aangeduid ; soms door i ).
12 .
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Voorbeelden
ka, kaaien ; (naast la, laas het plattere la, laaien) ;
Zee, zeeen ; wee, weeen') ; knie, knieen ; drie,
drieen ; fotografie, fotografieen ; vlo, vlooien ;
zo, zooien ; koe, koeien ; (ijzeren) roe, roeien ;
kneu, kneuen ; reu, reuen .
0 p m e r k i n g. Wie uitspreekt : z w a 1 u, d u (en niet
z w a 1 u u w, d u u w,) last in 't meervoud een w in
zwaluwen, duwen .
§ 13 . Leerrede heeftin'tmeervoud leerredenen ;
lende in deftige taal lendenen (naast lenden .)
Van t e 1 komt behalve t o 11 e n ook een meervoud
t e l le n s voor : Binnen drie tell e n s .
§ 14 S i e r a a d en kleinood hebben in 't meervoud de vormen sieraden en kleinoden naastde
deftiger klinkende sieradieen en kleinodieen .

§ 15 . Man, als tweede lid van een samenstelling die
een beroep of ambt aanduidt, wordt in 't meervoud 1 u i
(zeer zelden : l i e d e n) .
Voorbeelden : timmerlui, ambachtslui, baggerlui, voerlui, staatslui (ook staatslieden), zeelui .
Ook wel : zegslui naast zegslieden, scheidslui naast scheidslieden.
Maar : blindemannen, Oranjemannen, leenmannen .
MEERVOUD VAN BASTAARDWOORDEN .

§ 16 . De bastaardwoorden die uitgaan op een a, een
heldere e, een o, u of o e vormen hun meervoud op s
agenda's, paria's ; employe's, pince-nez's ;
piano's, adagio's ; fichu's, paraplu's ; kangoeroes, ragouts .
') Achter hot enkelvoudige zee, wee is do j.klank ook enigszins to
horen, ofschoon minder duidelik als in zeeen, weeen .
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§ 17 . Die uitgaan op i e of toonloze e krijgen deels
e n, deels s
etymo1ogieen, harmonie6n ; ghaze1en,
renten ; edities, bougies ; loges, kolleges .
En veel andere kunnen het meervoud z o w e 1 op -e n
als op -s vormen (vgl . § 8) .
§ 18 . De bastaardwoorden die op een medeklinker uitgaan, vormen veelal het meervoud op -en als de hoofdtoon op de laatste lettergreep van het woord valt .
Voorbeelden : advokaten, akrobaten, aspiranten, automobielen, beneficianten, bibliotheken, epauletten, konserven, korsetten,
lokalen, lokomotieven, officieren, piotten,
sigaren, sonnetten, uniformen, vignetten,
violen, visioenen enz .
En nagenoeg altijd wanneer het woord op een sisklaiik
eindigt
adviezen, amanuensissen, archivarissen,
jubilarissen, kaktussen, kodexen, kursuss e n enz .
§ 19 . Voorbeelden van bastaardwoorden die in 't meervoud -s krijgen : abattoir, kapitein, korporaal,
jam, trem ; accountant bizon, minister, piaster,
pilaster, quantum, seraf, tentamen, tourniquet, vampier, enz . enz . enz .
§ 20 . Verscheiden bastaardwoorden hebben een vreemde
meervouduitgang behouden, die soms naast de nederlandse
gebruikt wordt : centrum, centra en centrums ;
dosis, doses en dosissen ; examinandus,
examinandi ; gymnasium, gymnasia, gym.
nasien en gymnasiums ; index, indices en
indexen ; kritikus, kritici ; museum, musea
en museums ; tumulus, tumuli enz .
Van epos is het duitse meervoud e p e n gebruikelik ..
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MEERVOUD VAN EIGENNAMEN .

21 . Eigennamen komen in 't meervoud voor, wanneer
twee of meer personen of zaken worden bedoeld die dezelfde
(eigen)naam hebben .
§

§ 22 . De gewone meervoudsuitgang van eigennamen is s
D a v i d s (in deze klas zitten twee D a v i d s), Hermans, Karels, Adelheids, Rachels, Elisabeth,, Johanna's, Da's, Mie's, Jo's ; van der
Heyde's, Hooft's, Vondel's, van Lynden's,
de Wal's ; Amsterdams (hoeveel Amsterdams
ken je?), Nieuwstads, Brabants, Boekelo's,
looms enz .
§ 23 . Gaat de eigennaam nit op een sisklank of op
-s t, -s p, -s k, dan wordt het meervoud gewoonlik door
achtervoeging van -en gevormd
Andreassen, Fritsen, Felixen, Florissen,
Fransen, Mauritsen, Maxen, Agnessen,
Ernsten ; de Vriezen, Tonkesen, Nieuwenhuizen (van Nieuwenhuis), Michielsen, Drosten,
Holsten, Hespen, van Twisken ; Nessen (er
zijn meer als tier Nessen in ons land), H o r s t e u,
Weespen enz .
§24. Eenlettergrepige voornamen, niet eindigend op
een sisklank, kunnen in 't meervoud zowel s als e n
krijgen : Jans of Jannen, Piets of Pieten,
Bram-s of Brammen, Dirks of Dirken, Henks
of Henken, Jaaps of Japen ; Jets of Jetten,
Miens of Mienen, Saars of Saren .
0 p m e r k i n g . Paul heeft in 't meervoud alleen
P a u 1 s . Strikt genomen is het woord ook niet eenlettergrepig (P a u-w' 1) .
§ 25 . Bij familienamen is 't meervoud op -en minder
gebruikelik ; 't meest nog bij die op -s (vgl . § 23) en de op -t
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uitgaande eenlettergrepige : van N e s s e n, K o r t e n
bosschen, Hendrixen ; Poorts of Poorten,
de Witt's of de Witten, Ponts of Ponten .
§ 26 . Soms bezigt men het meervoud op -e n met een
licht komies tintje : de K a t t e n (voor K a t' s), de
Pennen (voor Pen's), de Kromhouten (Kromhout's), de Polsbroeken (Polsbroek's) .
Dat komiese komt sterker nit, wanneer men van de
eigennamen het onregelmatige meervoud vormt dat het
woord als soortnaam zou krijgen : de T i m m e r 1 u i (voor
Timmerman's), de Smeden (voor Smid's of
Smit s), de Maandagen (voor Maandag's), de
Lammeren (voor Lam's) .
VERSCHIL VAN MEERVOUDSVORM BIJ VERSCHIL VAN BETEKENIS .
§27 .
In enkele gevallen wordt van een woord in de
ene betekenis een meervoud op -s, in de andere een meervoud op -e n gevormd .
H e m e 1 van een troon of een ledikant, meerv . hem e l s ;
h e m e 1, uitspansel, meerv . h e m e 1 e n . K u r a t o r v .e.
faillissement, mv . k u r a t o r s ; k u r a t o r v .e. gymnasium of universiteit, mv. k u r a t o r e n . L e t t e r, klank,
teken, meerv. letters ; 1etteren betekent taal- en
1 e t t e r k u n d e . M i d d e 1, middellijf, taille, meerv . m i ddels ; middel (hulpmiddel) mv . middelen . Reden,
verhouding, r e d e n s ; r e d e n, beweegreden, r e d e n e n.
S t u k, exemplaar, s t u k s ; s t u k, brok, s t u k k e n .
T a f e 1, huisraad, t a f e l s. T a f e 1 e n in : de twaalf
t a f e 1 e n, de steenen t a f e 1 e n (van de wet) . V a d e r,
papa, vaders . Vaderen in de bet . voorouders .
Opmerking . Heidens in de bet. Zigeuners
is nagenoeg in onbruik geraakt . H i s t o r i e e n voor g eschiedenis is verouderd .
Naast h e i d e n e n (met betrekking tot het geloof),
w o r t e l e n (groente) en s t u d i e e n (oefening, onderzoek)
hoort men ook : heidens, wortels, studies .

T . EN L. xv
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Het meervoud van k n e c h t, bediende, is zowel
knechts als knechten .
§ 28 . Er zijn ook een paar gevallen waarin bet woord,
naar gelang van zijn betekenis, in 't meervoud e n of
e r e n (e r s) krijgt :
K l e e d, vloerkleed, dekkleed, mv . k l e d e n ; k l e d er e n of k 1 e r e n bet . kledingstukken . B e e n, poot, meerv .
benen ; been, bot, meerv . beenderen, beenders
of b e n e n . (B e n e n voornamelik van de botten van
dieren gezegd : „vodden en benen!") . B 1 a d, stuk papier,
dagblad, presenteerblad, b 1 a d e n ; b 1 a d van een plant,
bladeren, blaren of bladen .
§ 29. Enige verkleinwoorden, gevormd van onzijdige
zelfstandige naamwoorden die in 't meervoud -e r e n kunnen aannemen, hebben een dubbel meervoud
blaadje, blaadjes en blaartjes (uit bladertjes) . Kindje, kindjes en kindertjes .
E i t j e, e i t j e s en (minder gebruikelik) e i e r t j e s ;
hoentje, hoentjes en hoendertj es ; lammetje, lammetjes en lammertjes ; radje of
raadje, raadjes en radertjes .
Maar alleen : liedjes, kalfjes, beentjes .
§30. Bastaardwoorden op i e r nemen in 't meervoud
s aan als ze personen noemen, en anders -e n : p o r t i e r
(persoonsn .) p o r t i e r s ; v i z i e r (persoonsn .) v i z i e r s ;
griffier, griffiers ; poelier, poeliers.
Uitgezonderd : officier, officieren .
Portier (zaaknaam) portieren ; vizier (zaaknaam) vizieren ; manier, manieren .
0 p m e r k i n g . Wat in 't algemeen geldt van de woorden op -i e r, gaat niet door voor die op -e u r
direkteuren of direkteurs, administrateurs ;
humeuren, vapeurs, odeuren of odeurs .
§ 31 . Wanneer titels uit twee bastaardwoorden bestaan,
krijgt in den regel dat woord de meervoudsuitgang, dat
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beschouwd kan worden als door bet andere to worden
bepaald, en dat derhalve meer dan bet andere de eigenlike
betrekking aanduidt
adjunkt-administrateur, adjunkt-administrateurs ; adjunkt-kommies, adjunkt-kommiezen ; advokaat-generaal, advokatengeneraal ; aspirant-ingenieur, aspirantingenieurs ; assistent-resident, assistentresidenten ; direkteur-generaal, direkteursgeneraal of direkteuren-generaal ; exekuteur-testamentair, exekuteurs-testamentair ; kandidaat-notaris, kandidaat-notarissen ; luitenant-generaal, luitenant-generaals ; luitenant-kolonel, luitenant-kolonels.
Is bet ene deel van de titel niet to beschouwen als een
bepaling van bet andere, maar duidt elk lid een betrekking
aan, dan krijgen beide de meervoudsvorm
kapitein-ingenieur, kapiteins-ingenieurs ;
luitenant-kwartiermeester, luitenants-kwartiermeesters ; rechter-kommissaris, rechterskommissarissen .
0 p m e r k i n g . Er zijn op de in deze paragraaf gegeven
regel enige uitzonderingen, waartoe in de eerste plaats
de samengestelde titels behoren waarvan het tweede lid het
woord maj oor is ; Sergeant-maj oor, sergeantmajoors ; tamboer-majoor, tamboer-majoors ;
gene raal-majoor, generaal-majoors .
Verder : adjudant-onderofficier, adjudantonderofficieren. Als meervoud van goeverneurgeneraal hoortmen zowel goeverneur-generaals
als hot meer deftige goeverneurs-generaal . Van
luitenant-adjudant is bet meervoud luitenantadjudants en luitenants-adjudanten ; van
prokureur-generaal, prokureur-generaals
en prokureurs-generaal .
Van sergeant-schrijver is bet meervoud sergeant-schrijvers of sergeants-schrijvers, wat
op bet gehoor niet is uit to maken .
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§ 32 . In enige gevallen blijft het zelfst, naamwoord,
ofschoon het duidelik meervoudige betekenis heeft, in bet
enkelvoud staan .
Dit kan voorkomen
10. Bij bet woord m a n : ,Er zullen dertig m a n aan
boord zijn geweest."
20. Bij de namen van verscheiden maters, gewichten,
munten, tijdperken en hoeveelheden : „Een afstand van vijf
mijl . - Drie kilometer, vier meter, vijf decimeter
enz. - Een kerel van zes v o e t twee d u i m, - Tien
b u n d e r bouwland. - Acht m u d kooks . - Negen
k a n petroleum . - Twintig f l e s wijn . - Tien p o n d
koffie. Zes g r a m kinine . - Een diamant van 150
k a r a a t. - Duizend ton kolen . - Drie g u 1 d e n
tachtig cent. - Vijf s t u i v e r. - Vijf mark . Honderd j a a r. - Vijf u u r . - Twee s c h oft . - Hij
is met de huur twee k w a r t a a 1 ten achter . - Drie
d o z ij n . - Vier g r o s . - Zeven r i e m papier . - Twee
b o e k vloei . - Duizend p i k o l koffie. - Vier s t r e n g touw .
0 p m e r k i n g e n . a. Niet alle namen van maten enz .
kunnen op deze wijze de enkelvoudsvorm hebben bij meervoudige betekenis . In de eerste plaats niet de woorden die
eindigen op een toonloze e : Tien m a a t j e s, w i c h t j e s ;
tubes ; kwartjes, dubbeltjes, tientjes enz .
Verder o .a. rijksdaalder, eeuw, week, dag,
minuut, kist enz .
b. In hoofdzaak bij gewichten en munten kan men
soms, door 't al of niet gebruiken van de meervoudsvorm,
een verschil in de betekenis doen uitkomen : „Ik heb er
t i e n c e n t bijgedaan" (misschien een dubbeltje) . - ,,Ik
heb hem t i e n c e n t e n gegeven" (tien stukken van
een cent) . Is dit laatste bedoeld, dan gewoonlik, duidelikheidshalve : Tien e n k e 1 e (of l o s s e) centen .
Ik heb t i e n pond tabak besteld (een hoeveelheid) . Ik heb t i e n p o n d e n tabak besteld (tien zakken van
een pond .)
In 't laatste geval zegt men gewoonlik : Ik heb tien
zakken (of pakj es) tabak besteld van een pond .
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3°. Soms bij diernamen
Er zit weinig v i s in die vijver ('t is onjuist v i s hier
„stofnaam" to noemen) . - Die rozen hebben veel geleden van
de 1 u i s . - Ik houd niet van kaas waar de m ij t in zit . De p a a 1 wo r m heeft hier al heel wat schade aangericht . (Zo ook : de rups, de coloradokever enz .)
§ 33 . Eigennamen die bepaaldelijk een persoon of zaak
noemen (vergl. § 2l) komen hoogst zelden in bet meervoud
voor, ofschoon een meervoud in den regel m o g e 1 i k is
,,Hoeveel Europa's bestaan er dan wel volgens jou?"
"Jammer dat er geen Wiesbaden's in ons land zijn ." „Hij
schijnt meer Willem de Zwijgers to kennen ."
Geen meervoud komt voor van : bet S p a a n s, bet
Engels enz .
§ 34 . Van enkele soortnamen die een (hetzij denkbeeldig
hetzij bestaand) voorwerp noemen dat enig in zijn soort is
(en die daardoor bet karakter van eigennaam verkrijgen)
komt zelden of nooit een meervoud voor
bet heelal, de onderwereld, de hel, bet
vagevuur, bet uitspansel, de noordpool,
de equator enz .
35 . Tot de konkrete substantieven die niet in 't meervoud
worden gebruikt, behoren een aantal , verzamelwoorden"
aanhang, broed, gevogelte, gepeupel,
have, huisraad, kroost, loof, nakomelingschap, opschik, rapaije, plebs, vee enz . Verder
Jodendom, godendom, menschdom enz .
§ 36 . Maar vooral veel stofnamen : a n ij s, a p p e 1moes, arduin, azijn, edik, etter, foezel, gebraad, goud, hooi, jenever, jodium, kaf,
kapok, kaviaar, kiezel, kinine, klare, loog,
meel, merg, pik, ratjetoe, salie, slib, soja,
stro, talk, tarwe, vlas enz .
0 p m e r k i n g. Wie een - anders niet gebruikelik -
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meervoud nodig heeft, maakt bet . Handelaars b.v. zeggen
en schrijven : tabakken, teeen, linnens enz .
§ 37. Van konkrete substantieven hebben verder geen
meervoud : buit, gelaat, kataas, ruim (v .e.schip) ;
bagel, rijp, sneeuw (vgl. regens, winden),
en plantnamen als : bitterkers, klimop, kroos,
kruizemunt, look, mais, rijst, spinazie enz .
§ 38 . Abstrakte zelfstandige naamwoorden waarvan bet
meervoud niet in gebruik is, zijn o.a. :
aanbelang, chemie, ernst, fletsheid, fut,
gaafheid, griep, helderheid, honger, jicht,
kalmte, kanker, kosterschap, leed, magerte,
moed, pip, podagra, prestige, rumatiek,
schaamte, schande, schraalte, sier, slapte,
spijt, takt, tering, trant, trots, tucht,
tyfus, vaalheid, vandalisme, warmte, wrevel ;
aandacht, aandenken, aanstoot, achting,
afgunst, afschuw, afzet, arbeid, argwaan,
bederf, bejag, bloei, bod, dank, d.ebiet, dwang,
fep, geaarzel, gebazel, gebrul, gedraai, gegil, gemopper, groei, hinder, hulp, inmaak,
intrek, inwoning, jeuk, komst, kortswijl,
lawaai, logies, maak, maling, noodweer,
roof, sluimer, spot, tast, twijfel, uitgifte,
uitroeiing, verbouw, vervoer, walg enz .
§ 39 . Hiertoe behoren ook veel samengestelde woorden
waarvan bet tweede lid abstrakt is
armezorg, doodsnik, erewoord, heerszucht,
kiesrecht, koopvaart, leerstof, levensgevaar, levensloop, lijfsgenade, mensevrees,
monnikewerk, ouderliefde, spierkracht,
vechtlust, volkswil enz .
§ 40 . Er zijn ook zelfstandige naamwoorden die a 11 e e n
in bet meervoud voorkomen . De voornaamste zijn :

BEKNOPTE SPRAAKKUNST VAN 'T BESCHAAFDE NEDERLANDS . 263

bijouterieen, fekalieen, finanti een, flousjes(?),
fratsen, geallieerden, gekonfedereerden,
genitalieen, glace's, hanebalken, hersens,
hondsdagen, konfituren, konsorten, leges,
l e t t ere n(-taal- en letterkunde), l u r v e n, m a z e l on,
memoires, notulen, pandekten, paperassen,
pourparlers, preliminairen, prullaria, rapestelen, represailles, sergeantstrepen, spiritualieen, Staten-generaal, tweelingen, utensilieen, varia, verzenen, viezevazen, watten,
X-benen, X-stralen, zemelen .
(Wordt vervolgd .)

R. A.

KOLLEWIJN .

BENARD .

Wie, het groot Ned . Wbk . niet bij de hand hebbend,
tevergeefs in Franck's Etym . Wdbk . der Ned . Taal naar
bovenstaand woord gezocht heeft, en ten slotte naar Vercoullie's Etym . Wdbk . der Ned . Taal grijpt, zal daarin op bl . 23
een eigenaardig staaltje vinden van etymologisch onderzoek .
Er staat daar nl. i. v. benard
„B e n a r d, bijv . eigenl. v . d . van benarren, afgel . van
nar, een vorm die tot naar staat gelijk bar tot baar
(z. Naar en 5 Baar)."
Hij zoekt de aangegeven plaatsen op en zal dan bevinden,
dat, wat trouwens iedereen wel weet . baar uit de verbogen
casus van bar ontstaan is, terwijl onder n a a r, wel verwezen wordt naar mnl . pare; os. naru, ohd . subst. narwa,
ags . nearu, maar het adj . nar niet genoemd wordt. Hij
wordt er dus niet veel wijzer door wat betreft de verklaring
van benard ; wel echter leert hij er uit, dat de a van naar
in 't Nederlandsch altijd open, dus Lang is geweest, en
derhalve de evenredigheid nar : naar - bar : baar geen
evenredigheid is, eerstens omdat het bijv . nmwd . nar niet
bestaat en ten tweede omdat de as uit baar secundair en
de as uit naar, bij ons tenminste, primair is .
Vercoullie's etymologie van benard is dus ook geen etymologie, en de onderzoeker is niet veel verder gekomen .
Het Ned . Wdb . i.v. benarren (II . 1, 1779) verschaft hem
ook al geen voldoende licht . Daar toch leest hij
,,waarschijnlijk is de vorm benarren afgeleid uit benard

BENARD .

=65

in plaats van benaard, want uit oudgerm . narwjan is narren
niet to verklaren ."
Hoe dat benard nu in de plaats komt van bet to verwachten benaard (afgel . van bet adj . naar of pare) zegt bet
Wdb . echter niet, en dit is to meer to betreuren, daar bij
ons juist voor r + dentaal zoo dikwijls rekking plaats
vindt van oorspr. A ( vergel . bv. aard, aars, baard, baars,
gaarde, vaart, waard, zwaard, kaart, enz .) en de vorm benaard,
dus ook hierom eerder to verwachten was . Hoe komt dan
bier de vorm benard ?
De verklaring hiervan is m .i . to vinden door na to gaan
hoe een met narwjan analoog gevormd verbum, nl. 't
oud-germ . garwjan in onze taal vertegenwoordigd is.
(Het bij garwjan behoorende adj . os. garo luidt bij ons
Bare of gaar) . De mnl . vorm, die aan garwjan beantwoordt
is gerwen of garwen, o.a. nog over in gerf of garfkamer,
kleedkamer voor den geestelijke .
Oorspronkelijk zal dan ook bij ons bet oud-germ, narwjan
wel vertegenwoordigd geweest zijn door *narwen of *nerwen,
waarnaast bet van nare of naar afgeleide verbum (be)naren
stond .
Het verleden deelwoord van (be)narwen of (be)nerwen
moet geluid bebben : benaawd of benerwd, vormen die door
volkomen assimilatie over moeten gaan in benarred > benard
of benerred > benerd ; of door gedeeltelijke assimilatie in
benarfd, benerfd. Men vergelijke voor eenzelfde assimilatie
ndl . erwt (ohd araweiz, arwiz), dat in de omgangstaal
gewoonlijk ert wordt uitgesproken, (vgl . ook os . erito), terwijl
de Groningers meestal erft zeggen .
De vorm benard behield de overhand, en gaf aanleiding
tot bet vormen van een nieuwen infinitief benarren . De andere
vormen zijn geheel verdwenen, terwijl de straks genoemde,
-,an naar afgeleide vorm benaren zich langen tijd naast
benarren wist staande to houden . Thans is, volgens bet
Ned . Wdb . bet werkwoord benarren „alleen nog over in
bet als bnw. gebruikte deelw. benard ."
Amersfoort.

W . VAN SCHOTHORST .
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REINAERT

1643 . -

ZIJN DE BUNSCHOTERS LUI?

REINAERT 1643 .
,,Ghevallen voer dat vyuer gat ." - Dr . Buitenrust Hettema
heeft, Tijdschrift XII (1893), 16-18, (vyuergat zoals ook
anderen als vuurgat nemende), de gehele situatie en 't hele
gebeuren duidelik laten worden door bet „vuurgat" to
beschouwen als de haardkolk, de vierkante opening in de
liggende vuurplaat tegen de staande haardplaat aan : als
de Saksiese „raakolk," ,raagkolk," ,raakkftle," ,rakeldobbe ."
Hij voerde echter niet een bewijs aan voor de onderstelde
betekenis . Welkom moet dunkt mij de mededeling zijn, dat
op Schouwen werkelik de haardkolk vierpit beet : pit is
een echt Zeeuws woord voor ,gat," pokpitten, de pitten
tussen de straatstenen, etc. Vgl . Opprel, Dialect v . OudBeierland : „pit = put in den haard ." In Mevr . BrooshooftHamaker's roman De van Esperens, pag. 51 vindt men
„een vuurputje met eene ijzeren plaat er omheen (sic) bood
gelegenheid tot stoven en koken, een groote ketting hing
net als bij de boeren, aan eene ijzeren staaf in den schoorsteen ." De omschrijving „vuurputje met eene ijzeren plaat
er omheen" is wel wat zonderling, maar „ijzeren plaat met
een vuurputje" wordt toch blijkbaar bedoeld . De roman
speelt in een van de Hollandse Lekdorpen . Zou bet niet
zaak zijn, to informeren of viergat nog Vlaams is? - dan
wel vierpit ? - en waar tans vuurgat bet woord is? Eigenlik
moet de Folklore bet bier al weer doen, de kennis van
het Heden .
V . D . B.

ZIJN DE BUNSCHOTERS LUI?
In mijn Acad . Proefschr. („Het Dialect der N .-W.-Veluwe,"
Toevoegsels en Verbeteringen pg. 241) nam ik de uitdrukking op : „den Bunschoter op den rug hebben ." Had
ik een verklaring van deze uitdrukking moeten geven, dan
zou ik haar in verband gebracht hebben met den hooibouw .
Deze uitdrukking, die ik in Barneveld meermalen hoorde
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bezigen, beteekent ul ., evenals een soortgelijke zegswijze
(,,den Bunschoter hebben") : lui, slaperig zijn . En nu weet
ieder, die in Barneveld en omgeving bekend is, dat bijna
geen enkele boer voldoende hooi verbouwt, zoodat hij
gedwongen is hooi to koopen . Dit geschiedt meestal in
Nijkerk of bet nog verder verwijderde Bunschoten . Nu
vordert bet hooi halen in Bunschoten zeer veel tijd ; 's avonds
laat gaat men met de hooiwagens er op uit, rijdt den
heelen nacht door en komt met bet opkomen der zon op
de bestemde plaats aan . Dan wordt den heelen dag geladen
en eerst 's avonds is men weer thuis . 't Is geen wonder dat
men, thuisgekomen, bizonder slaperig is . „Den Bunschoter
op den rug hebben" zou in .i . dan beteekenen (vergl . ,iets er
op hebben zitten" voor : „iets gedaan, iets achter den rug
hebben") Bunschoter hooi gehaald hebben, en vervolgens
lui, slaperig zijn .
,,Den Bunschoter hebben" zou beteekenen : „den Bunschoter slaap hebben," een slaap hebben, alsof men in
Bunschoten hooi gehaald had .
Toevallig viel nu dezer dagen in bet Ned . Wbk (V, 1406)
mijn oog op de aan Harreb . (I, 19 b) ontleende uitdrukking
,,Hij heeft Bunschoter haar onder de armen," hij is traag, lui .
Deze uitdrukking doet, althans oppervlakkig beschouwd,
veronderstellen, dat de Bunschoters van ouds bekend hebben
gestaan om hun traagheid en luiheid, Is dat zoo, dan zou
wellicht mijn verklaring van de bovengenoemde uitdrukkingen gewijzigd dienen to worden .
Is er nu wellicht iemand, die omtrent de uitdrukking
van Harrebomee wat readers weet mee to deelen . ? Bij voorbaat dank.
Amersfoort .

W . V . SCHOTHORST .

KLEINE MEEDELINGEN .

Stichtelijke Verzen van JAN LUYKEN
bijeengebracht en ingeleid door DR . C .
B HYLKEMA. - Zaandam, C . Huig, 1904.

Er is in onze letterkunde wellicht niet een zanger, die
een zoo breede waardeering heeft gevonden als Jan Luyken .
Tot op het midden der negentiende eeuw gold hij in ruime
kringen voor de dichter bij uitnemendheid . To avond werden
zijn verzen, in herhaalde drukken verspreid, in den familiekring gezongen of voorgelezen, door vrome moeders werden
zij opgezegd voor de kinderen . En ook in onzen tijd zijn
er bij alle verzwakking van den mystieken zin nog altijd
talloos velen, die Luykens naam hoog in eere houden .
Geen wonder. 's Mans verzen zijn ongemeen zangerig en
zoetvloeiend, en niet weinige ervan zijn zoo meesterlijk
gezegd, dat zij naar Professor Kalff's woord buiten Vondel
alleen door Luyken konden zijn geschreven . Hot religieusdichterlijk instinct des yolks heeft terecht begrepen, dat
het bier stond tegenover een dichter bij de Gratie Gods .
Ongetwijfeld hebben Luyken's Gezangen dan ook recht
op een volledige uitgave. Maar wellicht zijn tien deelen
verzen voor de haastige levende kinderen dezes tijds wel
wat veel . Ook zijn de Luyken-boekjes niet zoo zeldzaam
of met een weinig moeite zijn zij nog wel to bekomen .
Terwijl een bundel als deze boven een volledige editie dit
voor heeft, dat zij meer afwisseling biedt en over het geheel
van Luyken's geestelijke poezie beter een overzicht geeft .
Uit de Inleiding .
Deze Inleiding bevat ook een korte levensschets van
Luyken . -
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De Drie Talen. Hoofdredactie : C. A
HOFMAN, R. DIJKSTRA en L. B . H EYKMAN .

„Op veler verlangen verschijnt dit tijdschrift in maandelijksche afleveringen . De opgaven ter vertaling verschijnen
voortaan afzonderlijk, op een los vel . De Inhoudende wijze
van bewerking der verschillende stukken zullen hoofdzakelijk ingericht worden met het oog op zelfonderricht
van de inteekenaren .
Uit 't voorbericht .

Beknopt Handwoordenboek der Nederlandsche Taal : M. J .

KOENEN .

-

Gro-

ningen, J . B. Wolters . f 1,50 .

Een Woordenboek der Nederlandsche Taal, dat het midden houdt tusschen mijn Verklarend Zakwoordenboekje en
het Verklarend Handwoordenboek .
En nu zal er voor „Elk wat wils" zijn, als
1 0. Geillustreerd Woordenboekje .
2°. Verklarend Zakwoordenboekje .
3°. Beknopt Handwoordenboek .
4°. Verklarend Handwoordenboek .
Uit 't voorbericht .

INHOUD VAN TIJDSCHRIFTEN .

De XXste Eeuw, Mei 1905, o . a . : L . v a n D e ij s s e 1, Do kunst van
Rembrandt . - E . Wits e n-V a n V l o t e n, Langsnuitje . Dr . H e n d r i k B . N. M u 11 a r, Door hot land van Brooder Jonathan. - Edmond van Offel, Gedichten . - Rend de Clercq,
Lenteregen . - L . van D e y s s e 1, BU het graf van Napoleon. Henri van Booven, Sproke .
Do Nieuwe Gids, Mei 1905, o . a. : A . v a n 0 o r d t, Eon zeereis . Willem Kloos, Verzen . - J . de Meester, Geertje . Marie Metz-Koning, Verzen . Reyneke van Stuwe,
Zondag-middag .
Do Beweging, Mei 1905, o . a . : T. v a n d e r S c h a a f, Santos en
Sypra . - W . L . B e n n i n g Jr ., Omkijk.
Do Gids, Mei 1905, o . a . : J. E v e r t s Jr ., Wijmpje . - H 610 n e
L a p i dot h-S,w art h, Sonnetten . - Uit de Brieven van Mevrouw
Bosboom-Toussaint aan Busken Huet II .
Harper's Monthly Magaz, April 1905 : E. C . R i c h a r d s o n, The
Medieval Library .
Groot Nederland, Mei 1905, o . a. : L o u i s C o u p e r u s, Van oude
Menschen, of de dingen die voorbij gaan V. - H e n r i v a n
Boo d e n, Een Avond. - Top N a e f f, De Dochter (slot), Samnel Goudsmit, Eenzaamh®id .
De Navorscher, Afl . 1, o. a . : Brouw getouw, Queen, Vluzen, enz .
Noord en Zuid, April 1905, o. a. : A. G r a t a m a, Do on regelmatige
werkwoorden op do lagere school . - J . E . t e r G o u w, Kortegaard . - Dr . B . L e e n d e r t z Jr ., Twee Spreekwtjzen .

NIEUWE BOEKEN.

L.

Penn i n g, Ons Oude Nederland. (16e afl . D . A . Daamen
Rotterdam .)

D e J o n g e n S t u i t j e, De Candidaat Onderwijzer . Vragen en
opgaven bij de inleiding tot do kennis der Nederlandsche taal f 0.90 .
M a u r i k, (J u s t u s van) Toon en Toos in de Opera . f020
.
Emants, (Marcellus) . Waan. f250 .
N o o r d w a l, (C o r n e l i e) . De Referendaris-Titulair . f1 .50.
C a t s, (J a c o b) . Zinne- en Minnebeelden . Verkort en in de hedendaagsche spelling overgebracht en van aanteekeningen voorzien
door E . v. 0. f 0.90 .
Uit en over schrijvers . I . Uit alle de Wercken van J a c o b C a t s
door Dr . F . Buitenrust Hettema . f 1 .90.
T e i r l i n c k, J ., Zuid-oostvlaandersch idioticon . 1 . Deel,1 . aflevering :
A-Azulk . Gent 1905. 8°, pg. 1-220. f 1.20.
Englisch idioms and colloquialisms (words and phrases of familiar
or figurative use - proverbs - with origins and equivalents) bij
Art b u r B u r v e n i c h and an introductory note by Prof. H .
Loge m an .
Sammlung indogermanischer Lehrbucher. Herausgegeben von H m .
Hirt I . Reihe. Grammatiken . I . Bd. Handbuch des Sanskrit mit
Texten and Glossar . Eine Einfuhrung in das sprachwissenschaftliche Studium des Altindischen . Von A 1 b . T h u m b . I . TI .
Grammatik . Heidelberg, 1905. 8° . XVIII, 505 pp . 14 M .
W a 1 d e . A . Lateinisches etymologisches Worterbuch .
1905, 8° . p . 1-160 . 1 M . 50 pf.

Heidelberg,

T h u r n e y s e n, R Die Etymologie . Eine akademische Redo . Freiburg i . Br . 1905, 8° . 35 pg . M . 1 .- .
J o a c h i m i, M . Die Weltanschauung der deutschen Romantik .
Jena 1905 . 8° . VIII . 237 pg . M . 4.- .

B e w e r, A . v a n, Maurice Maeterlinck . Eine kritisch-biographische
Untersuchung . Moskau 1905 . Russisch . M. 1 .- .
S a 1 z e r, A, Illustrierte Geschichte der deutschen Litteratur von
den altesten Zeiten bis zur Gegenwart . Lieferung 15 M2nchen
1905 . Lox . 8°. M . 1 .- .
Zeitschrift fur hochdeutsche Mundarten . Herausgegeben von 0 .
H e i l i g and P h . L e n z. Heidelberg . Gr. 8° . 6 . Jahrgang 1905 .
6 Hefte . M . 12 .- .
G h e s q u i e r e, R., Kinderspelen mit vlaamsch Belgie . Deel I
Spelen met zang . Gent 1905 . 8° . XIX . 240 pg . f l .20,
V o g e 1 e s a n g . Fraude bij de Eind Examens der Gymnasia of wie
en waar zijn de Schuldigen ? f 0 .15 .
S i e p m a n n, 0 . Modern languages as an instrument of education
and culture . Aufs. in : Z . f. franz . u . engl . Unterr. IV .) Berlin
1905 . 8°. 12 pg .
Zur Umgestaltung des grammatischen Unterrichts in der Volksschule .
Verbesserte Auflage . Hannover 1905 . 8°. 60 pg. M. 0.60 .

BREERO EN DE BRUIN-OGEN .

Het volgende sluit bij het vorige stuk over B's liefde voor
Margriete aan en heeft tot tekst de volgende verzen van
Breero : 1)
l. Kon ick eens recht bedwinghen .
2 . Door jeuchdich blinde domme sinnen .
3. Ghy maeghden en jongelingen.
4. K'heb u noyt lief geheeten .
5. Ach strenghe Liefd ghy schijnt seer soet .
6. Maar siet ! sy sluyt.
7 . Die sonder hoop moet minnen .
8. Hoe soot singht ons de Nachtegael .
9. Uyt liefden com ick dagelijcx nu .
Het wil laten zien, dat enkele van deze verzen allerminst
onherroepelik, door Jan ten Brink in z'n Novelle „De
Bredero's" en anderen, op de ware plaats gezet zijn, en
tevens in 't voorbijgaan een beetje krietiek oefenen op Jan
ten Brinks ander work 2) en op de nog al slechte uitgave
van de werken 3) van Bredero, waar niets gedaan is om
') 1, 2, 3 op de eerste Bruinoog, B . L . (Liederen van B r e d e r o,
Zwolse Herdrukken .) 110, 25, 32 ; 4, 5, 6, 7, 8, 9 op do 2de, B L . 16,
13, 27, 29, 18, B . W. III 388.
') G e r b r . A d r . B r e d e r o, Hist . Aesthet . Studie. 3 dln . S y t h o f f,
Leiden .
') De werken van G, A . B r e d e r o, 3 din . Amsterdam, G e b r .
Binger, 1890 .
T . EN L . xv .
18
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de waarde van ten Brinks werk to toetsen, waar geen
eenheid in is van samenstelling, wel een grimmeling van
taal- en spelfouten, die het boek telkens wanhopig doet
weggooien. 1) Maar het wil tevens met de daad tonen, dat
een jonger geslacht de grote betekenis van ten Brinks
werk over Bredero inziet en niet voor hem wil onderdoen
in liefde voor de grootste ontboezemaar, de fijnste gevoeler
van de 17de eeuw . Wat een vragen komen er bij de in Bredero studerenden
op I En - neem nu b .v. alleen de lyriek, hooggeleerd mag
Dr. G . Kalff zijn, van kunst en z'n wording toont hij geen
inzicht to hebben . a) Wat hij zegt doet ons niet in 't minst
doordringen tot Bredero's zieleleven . En ten Brinks work?
Alle eerbied voor z'n grote liefde voor Br ., maar er zijn
fouten in die zo voor de hand liggen, dat ze dunkt mij
in 't oog moesten vallen .
Laten we maar beginnen met het eerste vers . Daarin
noemt de schrijver als zijn tweede liefde „een bruynooghd'
Coninginne" en iets later dezelfde : „een deughd-rijck wel
gebooren Bescheyde wyse vrouw ." Jan ten Brink begint 3)
met hier twee verschillende personen in to zien : uit de
hele redenering blijkt, dat het er een moet wezen ; en nu
hebben we ook nog een dierekt bewijs dat die ,bruynooghd' Coninginne" onmogelik kan geweest zijn Tesselsehade,
1) In het Sonnet ,Vroegh in den dageraet" staan b .v. behalve vele
spel- twee zin- en melodiestorende taalfouten (B . W. III 467, vgl .
B . L, 121).
') Als hij de gekunstelde vaak zo koele verzen van Hooft b .v .
prijst ten koste van de veelal uit de diepgevoelige natuur van
Bred e r o opgewelde, zich van zelf plooiende naar de hem in 't hoofd
spelende wijze (III blz . 174 v1g .) Als hij uit de hoogte verwerpt do
moeite om nit de verzen van Br . jets omtrent de geliefden to weten
to komen . Dat „beloont de moeite niet" . (t . a . p . 176) Toch kon er
we] jets omtrent Margriete b.v. ook door hem gevonden zijn . Ik kan
mU or hier niet langer mee bezighouden, maar ben fang niet uitgepraat over dit onderwerp .
') t . a. p. I. 114 (Tietel hiervan
door Dr . Jan ten Brink) .

is Litter . Schetsen en Krietieken
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zoals hij, zonder enig bewijs voor z'n beweren to geven, haar
noemt . Immers hij zegt er in
't Oogh doet mijn cort beminne
Een frisse suyvre Maacht,
Een bruynooghd' Coninginne
Heeft dees weer haast verjaaght .
De eerste was Margriete ; de liefde voor haar was in
1602 geeindigd 1) en de bruinoog kan Tesseltje Diet geweest
zijn, omdat ze toen 7, 8 jaar was . Afgescheiden Dog van
bet bewijs dat Tessel bruine ogen had, wat ook Diet door
ten Brink gegeven is . Doze bruinoog moot dus een andere
zijn . Hoe was zij ?
Doe heb ick uyt verkooren
'T geen my wel nut syn son
Een deuchd .rijck, wel gebooren,
Bescheyde wyse Vrou,
Recht is bet dobble rou
Als bet komt an den dagh,
Die mogend' Diet en wou
En willend' Diet en mach
Ick wou wel siet
Maar sy wou Diet
Doe bleef ick int verdriet .
De laatste drie, de eerste vier regels zijn heel duidelik ;
de middelste vier waren bet voor Breero vermoedelik wel,
voor de schone ook, maar voor ons aanleiding tot een vraag . 1)
Bedaardheid en wijsheid waren wel haar grootste deugden
bij haar hogere geboorte komende . Lees nu eens aandachtig
bet volgende lied : s)
Door jeuchdich, blinde, domme sinners,
Begaf ick my oock tot bet minnen,
Dies 't hert „ verwert
Meest alle dagben
Int treurich claghen .
') Zie B. L. Voorrede X en XI .
Zie hiervoor hot naschrift, Breero en Hooft, een vraag .
') B . L . 25 .
9~
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De Schoon die mij dit spel bereyde
Is d'oorsaack dat icker uytscheyde,
Dour 't schijn „ 't welck myn
Dus had ghetoghen
Heeft my bedroghen .
Ick eenvoudighe slechte Herder,
Dus reuckeloos en docht niet verder,
Dan dat „ ick hadt
Nu wel to deghen
Een Lief verkreghen .
Vertreckt ghy malle fantasije,
Flux versiet u mijn willich lije
Wech voort ,, 't paspoort
Wert u ghegeven ;
'T is al geschreven .
Ick ban u uyt mijn hart noch vaster,
Ghy rust roover, dijn stercke laster,
Gheveynst „ maar peynst
Hot sal u missen
Hier meer to vissen .
Ach Minne ! daer ick dus voor vreese
Ick kan noch mach sonder u niet wese,
't Hert kout „ onthout
Mijn groeysel hede,
En mijn vreuchd mede .
Mijn klare Son, deur het schoon weder,
Straalden in en op de ooghen teder,
Van haer „ dienaer
Die heeft ontfanghen
Schaem-roode wanghen .
Na does stuur-Herfst comt den Somer,
Die myn grout verwermt ende vromer
Begon „ mijn son
To laten dalen
Haer guide stralen .
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De dorre stam gingh ick soo snoeijen,
Datter nu nieuwe vruchten groeijen,
Ja meer „ dan eertijts is bevonden
t'Eenigher stonden.
Mijn vrou, 't is tijt, wilter op passen,
De vruchten rijp sijn schoon volwassen,
Comt ras „ 't ghewas
Mach niet meer toeven,
Tijt stracx an 't proeven .
Als 't windich suchten my verdroten
Heb ick met traanen nat begoten
De stam „ die quam sich droef vertonen
Voor veel personen .
Adieu mijn Son, fleur der Godinnen,
Mijn moyten is licht, mach ick verwinnen,
Mijn leedt „ ick weet
En bout secreter
Wist ghy 't, 't waer beter .
Nietwaar : ') door jeugdige, blinde, zinnen ga f hij zich ook
over aan het minnen en z'n leven verging in treurig klagen hij let vooral op de afloop - ; de schone door wie hij
verliefd werd was de oorzaak dat bet afraakte ; de schijn
die hem had aangetrokken bedroog hem . Hij, de eenvoudige,
dacht niet verder dan dat hij nu wel ter deep een lief gekregen
had . Weg fantazie, weg rust-rover : hier is bet verder verboden
viswater voor u . Zo dacht hij, maar hij kon niet buiten
de liefde, en zie, daar kwam de nieuwe liefde, „mijne klare
son", en hij kreeg schaamrode wangen . En bet volgende
vooral is nu voor deze bruinoog van belang . Nu zal na
de stuurse herfst de zomer komen en zijn liefstes gloed
werd hem al warmer en warmer . Zijn dorre zielestam besproeid
met tranen leverde nu nieuwe en meer (dicht)vruchten dan
')

1k werk dit hier en daar nog al lastige vers in proza om .
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ooit to voren. Dag, liefste, roept hij haar toe, mijn last
is gering als ik maar verwinnen mag, ik ken mijn leed en
houd het stiller (maar) als jij het wist was 't beter .
Nietwaar : hij had blijkbaar moeten boeten voor z'n
roemen 1) en zou zich nu daar wel voor wachten. We
kennen dan ook weinig of niets in druk uit de jaren na
1602 . Zijn verzen hield hij zeker voor zich tot na 1610 .
Maar als hij zelf zo verstandig al is, waarom zegt hij
dan, dat het hem wel „nut sijn sou" een zo bedaarde wijze,
welgeboren vrouw to krijgen? Het verstandig-doen bepaalde
zich, geloof ik, alleen tot het voorzichtig-wezen met z'n
verzen .
Immers : wij weten het, de eerste liefde was heftig en
er volgde dus een hevige terugwerking op, neiging zelfs,
vrees ik, om uit de band van de maatschappij to springen
zoals men die kan lezen in Een sieckens klaegh-laydt 2)
beginnende ,Ghy Maeghden en Iongelingen ." De zieke
spreekt z'n maats toe
Met wien ick plach to swerven
In grondeloos verderven
Als woeste onverlaets .
Hij waarschuwt hun, misschien wel wat overdreven als
een boetedoener, met eigen voorbeeld
Ick plach wel eer to wesen
Bly-geestigh en verheught,
En heb alsins gepresen
De schijn-vluchtige vreught,
Dies ick oock al mijn Jeught .
Door 't al to licht bekoren,
In dwaesheyd heb verloren .
In 't luchtigh singers en springen
Heb ick my vaeck verblijd,
In niet-waerdige dingen
Heb ick mijn seer verblijd .
'1 Zie T. en L . XV, blz .122 ; vgl . voor de Chronologie L . v. Br. blz . XIII .
') B . L . 32 .
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Mijn kostelijcke tijd
Heb ick tot quaed begheven,
Dies 't beste van mijn leven
De wraeck der straffe lijd .
Wijn, lust, en wil van Vrouwen,
Hot werelds suycker-soet .
Ziedaar, dat deed hij . De vraag is maar wanneer en nu
kan ik me er zo in denken dat hij toen 66k zo was . Daarom kan
bovenstaand vers wel van later tijd zijn, zoals t. B . het stelt 1)
er zijn nog wel heftiger uitingen van zijn diep berouw
over z'n leven, maar er was geen tijd, waarin hij meer
aanleiding had om aan de zwier to gaan, dan toen hij
jong was en teleurgesteld werd . Heeft hij wellicht, door
to vroege roem in z'n nog zo jonge leven een reusachtig
gevoel van kunnen gekregen? Maar ook een overdreven
gedachte van het hoge aanzien waarin hij stood? Immers,
als het met Margriete gedaan is, denkt hij to zullen sterven,
zo stel ik me voor en goof een plaats bier aan het vers
K'heb u nooit lief gheheten . Zie ook het ongetwijfeld uit
die tijd zijnde : Door jeuchdich blinde domme sinnen, voorlaatste koeplet . Rotsvast staat het eerste hier niet, dat spreekt .
Ghy gaat myn Jeugd' bereyden
Een overdroeve doodt
Zingt hij haar ten slotte toe en dan
Viert Maagden Jongelingen 1)
Met schreyen mijn uytvaert,
Myn lo f met rou wilt singhen

Als men my stopt in d'aart,
Stelt op myn graft does woorden waert,
Dees steen bevat
Die to lief hadt
En stun f van Lie fd bezwaart .
')

D e B r e d e r o' s II 224 . Zie ook B. L . XXV .
') Ik cursiveer hier dit hele vers door .
Let op do prachtige statige toon in de laatste onderstreepte
verzen en op de lust om hot land uit to trekken .
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Wil d' doot mijn leeven spaaren,
Soo sal k' indien ick kan
T'eynde der werelt vaaren,
Soo sie 'k mijn leyt niet an
Maar ick mistroostigh' jonge Man
Waar dat ick gae,
Waar dat ick staa
Het voight my achteran .
Soo ick de doodt moet smaacken
Begeer ick dese beed ;
De Huysen met swart Laacken
Rouwich en statich cleet :
Luyd op het droefste dat men weet
0 draaghers hoort
Gaat niet ras voort
Maar droeve schreeden treet
En later dreigt hij haar nog eens weer, haar en z'n
Vriend' en Vyanden
Die m' gunnen goet of quaat
Ick treck in vreemde Landen
En troosteloos verlaat
Mijn gheboorte Stadt en de staat
Adieu ick ty
Lief denckt om my
Alst wel, of qualijck gaat
Bij dit vers missen wij wel de besliste aanduiding dat
het op Margriete doelt, maar er heerst een overmoedige
stemming in ; zo iets als een opgeschoten jongen kon overkomen die to vroeg beroemd werd ; zo iets als Kloos deed
zingen
Ik zal mooi doodgaan.
Zo iets heeft men op oudere leeftijd niet meer zo en, toen
hij wat ouder werd was hij ,meesten tijt een Cluysenaar ... 1)
') Werken III 124. In een brief aan de Wed . N . N . A 1 i d a J a n sd o c h t e r op wie hij in 1614 verliefd was . Zie voorrede B . L. XVI.
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in (z)ijn stil en afghesoudert Cluysgen : En -- schrijft hij of ick schoon somtijts al coom by de Lieden, so is nochtans
de ontsach van mijn Ouderen soo groot, dat ick mijn
gantsch binnens-huys moet myden van alle lichtvaardicheyt."
Welnu kluizenaars komen niet meer tot zulke hoogmoed,
als ze zo goed hun verstand hebben als Bredero .
Wie zo teleurgesteld wordt, wie van zo'n hoogte van
illuzie neerkomt, hij moet krachtig zijn om zijn val
to overleven . Breero was tijdelik verbazend zwak en nu
behoeft men niet to vragen waarom die deugdrijke wijze
vrouw, die welgeboren en verstandig was, hem niet gelukkig
maakte . Zij wou niet, verklaart de dichter, en hij bleef in
't verdriet . 1)
Totdat er een ander kwam : was het weer een bruin oog,
dat „aardich meysjen" 2) of was bet een andere?
Er is in ieder geval nog een liefste met bruine ogen
geweest. En die was Rooms denk ik . Zij wordt genoemd in
Ach strenghe Liefd ghy schijnt seer soet . 3)
Hij spreekt er van haar „bruyne Oghen", maar zegt
berustend weemoedig :
En of 't mijn schoon na wensche ghingh
Na langhe trouwe proeve
Dat sy my tot haar Lief ontfingh,
Een dingh sou ons bedroeven,
Want siet ons ghesintheyden
Syn int gheloof verscheyden
Dit maeckt altijdt
Een harden strijdt
Op 't laast of haat of nijt .
Maar, zegt Jan ten Brink, dit slaat duidelik op de Roomse
Tesselscha? 4)
') Er zullen nog wel meer verzen op deze bruinoog slaan, maar
daarvan had ik zekerheid noch waarschijnlikheid .
') B. L. 111, r, 56.
') B . L . 13 .
') t. a . p, I, 119. Ik cursiveer telkens .
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Och kom, dat kan niet zijn. Dan zou dus op Tesseltje
ook passen wat hij in koeplet 2 van 'tzelfde vers zegt
Als ick des daachs verby haar gaa
En meen in Huys to snappen
Een yghelyk die siet my naa
Dies vrees ik dan voor 't klappen,
Mijn opset moet verand'ren
En ick gaa dan vast wand'ren
Ja gins en weer
Op ende neer
Totdat ick 'thuys waarts keer .
Wil ik des avens by haar gaan
Om met haar wat to spreecken,
Soo sie ick imant bij haar staan
Of wert van die bekeeken,
't Doet mijn wel heele nachten
In een stoep zitten wachten
Ghekreuckt, ghekromt
Wel dicht vermomt,
Tot dat dander uyt komt .
En dat kan Tesselscha toch niet ziju, al hebben ook nog
zovelen haar bet hof gemaakt . Immers Breero kon maar
een boodschap aan haar vader verzinnen om aan to lopen
op de Gelderse Kaai . Hij kwam er toch aan huis . En dan,
al weten wij van De Roever's boek Van Vrijen en Trouwen
dat bet in die tijd wel eens een beetje anders toeging dan
tegenwoordig in onze deftige kringen, dat Tesselscha aan de
deur zou staan, of de vrijer binnen liet tot diep in de nacht,
dat wil er niet in . Dus Tessel is dit niet, 1) wel is bet een
jonge schone blijkbaar, een die veel vrijers had, wat niet
to verwonderen is met
. . . haar soo schoone schoonscheyt die
Soo Heerlijk is gheschaapen
')

Moest dit nu niet in do uitgave van B r e d e r o' s Werken zijn

uitgemaakt?
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En hij is weer bang voor het ,klappen", voor de laster,
en weer had hij bet zo geweldig to pakken dat hij zich
voor nam
to doen een tocht
Om buyten t' Slans to trecken
Doen ick de Zee aenschoude
Terstont bet mijn beroude .
Evenmin kan deze bruinoog, deze „Jouckvrou", de eerste
zijn na Margriete : immers
Doe heb ick uyt verkoore
Tgeen mij wel nut sijn sou,
Een deuchd-rijck, welgebooren,
Bescheyde wyse vrou

zegt hij van z'n tweede liefste en bet was nu toch niet zo
heel nuttig voor Breero om daar in stoepen to overnachten
evenmin als alle die mooie eigenschappen nu juist voegen
bij een meisje dat er zoveel vrijers op na hield .
Wie zij was? Slaat op haar dat vers
Maar siet 1 sy sluyt, 1)
Ach Lief, wilt soo niet sluyten
Siet eerst eens uyt
Wie dat ghy bier laet buyten
U deurtj en gaen .
Ach! wildy uiet?
En ist dan u behaghen
Dat ick 't verdriet
Hier op de straet moet klaghen?
Voor nijers boos,
Voor vrijers loos,
Voor yder
Voor vrijers loos
Of yemant die my siet?
')

B . L. 27 .
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Ick gaf een klop
Met vreesen en met hopen,
En seyd doet op,
Sy seyd' ick doe niet open
En zingt hij in deze tijd dat lied : 1)
Die sonder hoop moot minnen ?
Het kan best wezen, want haar katholiek zijn was een
groot bezwaar en nu bestaat datzelfde bezwaar tussen hem
en Tesselschade, 1) maar dit vers is veel to hartstochtelik,
de toon van de aan Tessel gewijde is veel hoofser, Hooftser .
Zodat ik eer geloof dat het op dit mooie jonge bruinoogje
slaat. Hij zucht
Soumen wel sotheid vinden
Soo groot (helaes 1) als mijn,
Die min, en langh' beminden,
Die my niet eygen kan sijn?
Ick min en heb verkoren
Die 'ck met behaghen sagh ;
En ick weet van to voren
Dat ickse niet krijghen en mach .
Bij de andere liefsten was er toch altijd nog kans, maar
in de strenge famielie Breero paste een katholieke niet, al
to wel. En toch, zij was zo mooi : hij werd er hartstochtelik
van als in dat vers
Hoe soet singht ons de Nachtegael
Elck Vogeltje singt zijn eyghen tael
Hoe sou ick my bedwinghen
Mocht ick met mijn schoonliefste smal
Spanceren in het Roosen dal,
Spanceeren „ lief twas myn begeeren .
') B . L . 28 . 't Kan ook wel van later zijn (1617? zie B . L . XXII) ;
maar om de boven gekursiveerde uitdrukking geloof ik niet, dat het
op do betrekkelik zo korte liefde tot M a d a l e n a Stockman s
slaat zoals daar blijkbaar verondersteld wordt . Het hooft echter niet
bepaald de godsdienst to zijn die zonder hoop doet minnen .
') t. B . vindt hot misschien aan doze gewijd (t. a . p .1120, zie ook
Dozy Bredero album 33) .
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Haar Oochgens bruyn, haer mondetgen root
Haer Borsgens ronder dan een cloot
Sy doet mijn Vleys verteeren
Zie, ook dit past niet bij de deugdrijke, welgeboren,
verstandige, taktvolle vrouw eerder bij de „jonkvrou" met
al haar vrijers . tJit deze zelfde tijd is vermoedelik
Uit Liefden com ick dagelijcx nu . 1)
Ook daarin spreekt hij van haar „levendige geest gheswind"
haar schoonheid en zijn als zinneloos rondzwerven van
liefde . En dan verder
Och soo men my delft int aartrijck
Door een troost'loos verscheyen,
Een droeve sleep myn rouwich lijck
Sal volleghen : met schreyen
En naar ghehuyl
Sal men myn cuyl
Met Bloem en Palm bespreyen .
Doch soo een onverhoopt gheval
Myn u noch stelt in handen,
Wie weet wat vreught dat wesen sal
Dan in myn Yaaderlanden
Een heugh'lijck vier
Sou yder schier
Om myn noch gaeren branden.
Dit toch is hetzelfde thema van dat vorige vers, met
hetzelfde grootheidsgevoel er in, maar het kan niet wel
op hetzelfde meisje, Margriete, slaan ; 't is ook lang niet
zo fijn van gevoel, zo mooi van klank ; nabootsing van
eigen werk . De liefde voor Margriete was inniger, reiner,
van weerskanten . Immers wat hij die ook verweten heeft
niet dit
En ghy slaat neer
U ooghjens teer
Met oversydts beloncken .
') B. W . III . 388 .
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Ick weet dat niemant en vernoecht
Een onbeschaamd aankijcken,
By schoonheyt gants niet wel en voecht
t'Onwaardich, smaalich prycken
Een reyn ghesicht
Niet trots noch licht,
Can d'eerbaarheydt verrycken .
Dit kan Margriete niet zijn ; Bruinoog N°. 1 ook niet,
bet „Meysjen aardich, van leeven heel eerwaardich" al even
min ; toch is bet uit de jonge tijd om bet overmoeds gevoel ; dus ik geloof dat (de op haar volgende?) Bruinoog
2 zich dit kon aantrekken . Hiermee hebben we dus meteen
de 4de liefde dan van Bredero gevonden . Van de derde
zegt hij
Ick koos een Meysjen aardich
Van minnelijck ghelaat
Van leeven heel eerwaardich
Van middelbare staat
Beleeft en heus van praat
Oprecht, vriendlijck en trou,
Maer buyten vrienden raat
Sy gantsch niet doen en wou
En 't was haar sin,
Maar niet to min
Soo derf ick mijn vriendin .
Welnu dit hele vers wijst aan, vooral de door mij
onderstreepte regels dat dit deze Roomse bruinogige niet
was . Die vriendenraad zal haar wel gezegd hebben niet
met zo'n schilderskwant, zo'n artiest to gaan trouwen en
al had zij ook nog zo haar zin op Breero gezet, bet moest
afspringen . Zo blijft dus de opvolging van meisjes :
a. Margriete X (fam . van de v . Zuylen v . Nijevelds?)
b. De ,,bruynooghd' Coninginne"
c. bet ,meysjen aardich"
en daarna komt, - misschien wel onmiddelik (± 1606?
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Zie naschrift slot) - een bruinogige Roomse en deze liefde
is nog al lang van duur geweest, als dat
Die sonder hoop moet minnen
ten minste op haar slaat . 1) Hoe ze heten vertellen de
liederen ons niet, maar men ziet : voor hun karakter en
uiterlik valt er nog wel iets uit to halen .
Ten slotte nog dit : ook in deze tijd heeft Breero weer
erg ,aandachtige" ogenblikken ; als men b .v. ziet hoe hij
bij dat sluipen om liefjes huis, dat loeren van uit de stoep,
dat nachtbraken, ten slotte toch zegt in bet vers
Ach strenge Liefd ghij schijnt seer soet :
Al wat de Heere heeft versien
Kan gheen mensche beletten .
En ist Goods wil bet sal gheschien
Na schickingh sijner wetten
Wat wil ick mijn dan quellen
'K sal mijn betrouwen stellen
Op God diet al
Best schicken sal
In allerley gheval .
dan zou men dit weer dienen to plaatsen krachtens de
opvatting van de Voorrede Werken in bet laatst van Breero's
leven maar dat geloof ik niet : hij was nog jong, maar
vooral in 't ongeluk borrelde uit de oude geloofsbron
't godsdienstige weer naar boven .
Haarlem .
1)

Die min en langh beminde .
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EEN VRAAG.
De vraag, welke de verhouding is tussen deze beiden,
mag wel eens uitvoerig onderhanden genomen worden .
Het motto dat zich Hooft koos in z'n eerste tijd „Verandren
Cant," een omzetting van ,Het kan verkeeren" van Breero,
Hoofts nabootsen, als 't ware verbeteren, van Breero's
Moortje met de Warenar, doet ons onwillekeurig denken
Breero is de krachtige persoonli kheid, Hooft, later,, Omnibus
idem," als z'n tweede motto luidt, de rustige maar weinig
forse wijsgeer, hecht zich in z'n jeugd, zoals hij aldoor
tegen iemand aanleunen moest (Italiaans herderspel, Seneca
en Tacitus) aan de al vroeger uitkomende Breero . Nu wou
ik alleen maar aandacht vragen voor een paar belangwekkende regels : in een vers van Breero (zie voor) lees ik
Recht is het dobble rou
Als bet komt an den dagh
Die mogend' niet en wou
En willend' niet en mach .
En in de Granida van Hooft (1605)
Maer d' oirde Minnaer is gheplaecht met dobble rouw,
Die willend niet en mach, en mogend niet en wouw .
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Het kan zijn, bet is waarschijnlik, dat hier een van
beiden de woorden aan de ander ontleend heeft . Maar wie ?
Er was verkeer, dat weet men, in deze tijd tussen Breero
en Hooft ; de eerste brengt b .v. Huyghens in kennis met
de jonge Hooft .
Hoe moeten wij bet ons nu voorstellen ?
Het vers van Breero is uit z'n eerste tijd ; bet kan niet
van na 1615, verschijnen van de Granida, zijn, dat bewijst
alleen bet jeugdovermoedige slot .
Daar zijn zoo veel
Schoon, Rijck en Eel
Ick crijgh oock licht mijn deel .
Als Breero ze dus ontleend heeft aan de Granida moet
hij dit stuk bij Hooft gelezen hebben, of wel een uitvoering
er van hebben bijgewoond . Immers bet stuk dreigde verknoeid in 't licht to zullen komen uit de samenstelling
van de rollen waarin bet verdeeld was, op bet oogenblik
dat de schrijver tot de uitgave overging, want : ,Dit spel
geschaepen om maar over een tooneel getrocken to worden
en was niet vroom genoch stal to houden onder d'ooghen
des werelds . Die 't gedicht heeft had er dat niet mede voor ."
Het werd dus waarschijnlik gespeeld . Breero kan bet
dus gezien en gehoord hebben . (Zonder to weten wie bet
schreef?) Kan bet omgekeerde ook bet geval zijn geweest?
Heeft Hooft deze regels aan bet versje van Breero ontleend? Ik moet zeggen, dat ik dat niet geloof. En wel op
deze gronden : bet versje van Breero munt in geen enkel
opzicht nit ; er is niet de voile melodie in van verzen aan
Margriete gewijd ; iets redenerends . Maar Hooft kan ook
gedacht hebben : laat mij bet Breero eens verbeteren en
zo zijn regels hebben geschreven . Ja bet kan, maar meer
waarschijnlik is, dunkt mij, dat bet oudste, dat de meest
ongedwongen verklaring toelaat : de regels van Hooft.
Daifilo waarschuwt Dorilea voor liefde op de oude dag
en sluit zijn tirade met de hier voorgeplaatste twee regels,
gevolgd door deze tekenende
T. Err L. xv

19
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Drooch hout ontsteken, brandt feller dan groene
[spruyten.
Daar is nets storends in, terwijl men bij Breero min of
meer naar de zin moet zoeken . Ook is die duideliker,
zodra men aanneemt dat bij een van de vertoningen van
de Granida Breero tegenwoordig was en de melodieuze
regel van Hooft opving, in z'n brein vasthield en gebruikte
toen hij de geschiedenis schreef van z'n drie eerste verliefdheden, om de dubbele rouw die er ook voor hem
weggelegd was, dat hij n .l . niet wou, toen hij kon, maar
niet kon toen hij wou . Hij kon haar, Margriete, gekregen
hebben, maar hij wou niet zoals hij in de eerste koepletten
zegt, (hier spreekt berouw uit : had hij 't maar beter
aangelegd) maar nu was 't net omgekeerd : hij wou nu
wel, maar nu wou zij niet .
Ick wou wel ziet
Maar zij wou niet.
Doe bleef ick uit verdriet .
Dezelfde woorden van Hooft dus maar in ander verband
gebruikt als men ziet.
Ook is het verband tussen de vier regels van Breero, als
men niet aan ontlenen door hem wil denken, vreemd
Recht is het Bobble rouw
Als het komt anden dagh
en dan daar niet op volgende, dat ik mogend niet en
wou en willend niet en mach, maar die mogend niet en
wou en willend niet en mach, wat alleen to billiken is,
als Breero in z'n vers een aanhaling doet van een bekend
vers. Zodat ik geloof dat wij hier een voorbeeld hebben
dat een regel van Hooft insloeg bij Breero .
Deze verklaring is de meest voor de hand liggende .
En dan nog . Hoe moet men zich dat wel voorstellen, dat
Hooft zo'n versje van Breero als ditto lezen kreeg? Werden ze

291

BREERO EN HOOFT .

in liederboekjes gedrukt? In welk stond dat dan? Was
dit geschikt daarvoor, voor iedereen? Wel nee immers, het
was een opsomming, alleen voor Breero van belang . Waren
Breero en Hooft zulke vrienden, dat de eerste de laatste al
z'n verzen lezen liet? Evenmin waarschijnlik als dat Breero
de Granida in handschrift las van Hooft .
Er is dus alles bij elkaar meer waarschijnlikheid da t
een versregel van Hooft van het toneel of bij de toehoorder
Breero bleef hangers dan het omgekeerde dat een minneliedje van deze bij Hooft insloeg .
Is mijn mening juist dan bestaat de mogelikheid dat
het gedicht van Breero :
Kon ick eens recht bedwingen
kort na 1605, na de eerste vertoningen van de Granida
geschreven is . Breero was een liefhebber van het toneel .
Bezwaar bestaat er tegen die chronologie niet . Integendeel,
dan is dus de eerste verliefdheid in 1602 afgelopen en de
beide volgende na 1605 en we komen iets verder in de
chronologie van Bredero's liefde .
Er is echter nog een mogelikheid en vandaar m'n vraag
hebben beide schrijvers ook een bekende uitdrukking gebruikt ? Wie helpt zoeken ?

J. B .
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hiervoor r . 12 staat jongste lees

IETS OVER 'T VOORDRAGEN EN ZINGEN
VAN POEM .')

De voordracht van poezie hangt met het wezen der
poezie ten nauwste samen . Laten we dus eerst trachten
dit wezen, genetisch en essentieel, nader to bepalen .
Er zijn indrukken zoo machtig, dat ze den mensch slaan
in eene vlijmend-heerlijke bedwelming - eene zalige,
weeke onbewustheid, waarin alle individualiteit schijnt
weggevloeid . . . . een toestand als van eene vrouw, die
zich heeft overgegeven in hartstochtsroes . . . . En dan, langzaam, wijkt de bedwelming - het hoofd wordt koeler . . . .
maar in de borst van den gezaligde-door-ontroering trilt
nog iets na . . . . De dichter nu is een zoodanig aangelegd
mensch, dat hij geen rust kan vinden voor hij de hevig
genotene aandoening heeft geuit in woorden - : bij het
verlangend zich-weer-indenken in de doorleefde emotie
volgroeit in zijn binnenste de aandoeningstrilling tot melodie .
En deze melodie nu - dichters van alle tijden getuigen
') Hot volgende is een - hier en daar wat veranderd - betoog,
door mij in 't begin van dit jaar in eene debating-club gehouden
ter inleiding van de volgende stellingen
I . BU het voordragen van gedichten behoort men, meer dan gewoonlijk geschiedt, de aan het gedicht eigene melodie to laten
hooren.
II. Tusschen „voordragen" en ,zingen" bestaat geon principieel
verschil .
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het - dit zingen in hunne borst, dat de ontvangen indruk
in muzikale gedaante bewaart - deze melodie is het
eerste symptoom van den scheppingsdrift, de stijgende
behoefte tot zang-uiting . Nu, bij 't al zekerder en bepaalder
worden der melodie rijzen voorstellingen op voor den
dichter, en in zijn ontroering stamelt hij woorden, die ze
tot uiting brengen - maar die woorden rijen vanzelf zich
op de buigingen der melodie, die machtig is in de wanden
van zijn lichaam, die de golvingen en stooten van zijne ademhaling bepaalt . . . . Zoo wordt het gedicht gebaard uit de ziel op
een deining of een golving van muziek . En zooals in een
golf muziek iedere klank, iedere toon afzonderlijk schoon
is, maar het indruk-wekkende ligt in de samenvoeging,
zoo kunnen de woorden raak zijn en mooi, teergevoelige
emotie-verklankingen - maar de indruk, het ontroerende,
de niet to definieeren quintessence van het gedicht ligt
in de samenrijing der klanken, in den gang der melodie,
die door de regels zweeft of zucht of juicht of davert .
„De la musique avant toute chose" - Paul Verlaine,
de Fransche dichter, noemt de muziek als het eerste, het
eigenste bestanddeel van alle ware poezie - en zeker, bij
zijne verzen, die de opperste poezie zijn, voelt men 't ook
dadelijk, hoe de woorden soepel meedrijven op 't aanstroomen
en ebben zijner zielsmuziek. 1)
Maar, zeggen zij 't al niet zoo bewust, in de fijne
Engelsehen van 't begin der XIXde eeuw leefde reeds stork
dat gevoel, dat de muziek een oninisbaar element is van
ieder gedicht, niet slechts van volksliederen ; 't blijkt uit
't vrijere rhythme, dat 't natuurlijk zanggeluid beter tot
zijn recht doet komen . En zooals de toon, d . i . de diepere
1) Coppde zegt terecht van zjne verzen : une podsie d'une inspiration
a la fois naive et subtile, touts en nuances, dvocatrice des plus
ddlicates vibrations des nerfs, des plus fugitifs ethos du coeur ; une
podsie naturelle cependant, jaillie do source, parfois meme presque
populaire ; une podsie oil les rhythmes, libres et brisds, gardent une
harmonie delicieuse, ou les strophes tournoient et chantent comme
une ronde enfantine, oil les vers, qui restent des vers - et parmi
les plus exquis - sont deja de la musique .
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beteekenis van bet woord, afhangt van de kracht en de
snelheid van den ademstoot, zoo wordt ook bij een vers
van ieder woord de indrukswaarde voor een groot deel
bepaald door de plaats, die bet in de melodie inneemt .
Het zou interessant zijn, bet hier gezegde to toetsen aan
gedichten van alle tijden, van alle nationaliteiten : aan
den stoeren en fijnen Homeros, altijd maar voortgaande
in de tot plechtige effenheid gestegen ontroering, maar
in zijnen vasten maatgang van 't lang en glorieus verhaal
komt de zacht-treurige ontroering bij bet afscheid van
Hector en Andromache, en als Priamos in 't Grieksche
leger komt om bet lijk van zijn zoon, vaart er een droeve
beklemming door de gelederen der woorden, als de wind
door naakte boomen onder herfstbleeke lucht . . . En als
Odysseus aan koning Alkinoos zegt wie hij is, gaat er
een heerlijk rillende stijging van zelfgevoel door die eenvorme regels : sYa' 'Oavxsug Aaspriia4s, 2rao •t a6Aotrt cevaptbTota•i
~4ixcv ' x x! Efcov xAgos ovpavov Fn, . Altijd is hij zuiver-gevoelig,
de groote heldenbezinger, en altijd weet hij den toon to
treffen, of hij koel-spottend moorden ziet in „'t schrikkelijk slaggewoel" of een kraaiend kindje, spartelend op
den arm der voedster.
En gingen we Petrarca, den vernuftigen, keurigen
sonnettensmeder eens na in zijne coquette, fijn-uitgedachte
dichtvormen, en Shakespeare en onzen machtige, Vondel,
den zwaarklinkende, den Handel onzer litteratuur - en
ja, waar zou bet einde zijn, als ik ze alle wilde noemen
- bij alle dichters en bij de grooten bet sterkst, zouden
we door aandachtige luistering de melodie hunner aandoeningen hooren . Daartoe is 't hier echter niet de plaats,
want wat ik tot nu toe gezegd heb, staat er slechts als
inleiding, die alleen maar wil begrijpelijk maken deze
diep-innige waarheid : de melodie is de quintessence van
bet gedicht - dicht en muziek zijn niet to scheiden .
We weten dit toch ook historisch' De oude dichters
van alle volkeren zongen hun liederen, waren dus dichter
en componist tegelijk . Maar we hoeven zoover niet terug
to gaan ; ook in de directe voorbeelden van onze West8s
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europeesche liederencomponisten, de trouveres van Noorden de troubadours van Zuid-Frankrijk, waren dichter en
zanger nog vereenigd . En nu, to onzaliger ure, dichter en
musicus zich gespecialiseerd hebben - we weten alien
tot welke zotheden b .v. Fransche liederencomponisten wel
gekomen zijn : liederen, waar de melodie niets to maken
heeft met de woorden . 't Is al veel, als de totaalstemming
van de compositie die van 't gedicht ,dekt" . Dikwijls
toch heeft de componist slecht in zooverre notitie genomen
van de woorden, dat muzikale en dichterlijke Satz gelijk
eindigen . Is het dan niet duidelijk, dat, als de componist
absoluut muziek wil maken bij eens anders verzen, hij
niets heeft to doen dan in stills aandacht de melodie, die
reeds in 't vers leeft, to beluisteren en uit to drukken ?
Er zijn natuurlijk ten alien tijde liederencomponisten
geweest, die dit wel hebben gevoeld - maar helaas, heel
vaak schoot hun letterkundige appreciatie to kort, en kozen
ze rijmelarijen als stof voor hunne compositie . De enkele
grooten, zooals b .v. Schubert en Schumann, die in staat
waren een goed gedicht to door-voelen, zijn natuurlijk
zeer to waardeeren, al slaan ze een enkele maal de plank
nog wel eens mis. 1) Maar ook bij hen blijft niet zelden
to betreuren een gebrek aan bescheidenheid, aan zelfverloochening, Het gedicht moet toch hoofdzaak blijven,
het gedicht dat toch tot in alle onderdeelen den gang der
melodie bepaalt ! Het ideaal blijft : de kunstenaar, in wien
dichter en componist harmonisch - let wel : harmonisch ontwikkeld zijn . Ik geloof, dat Cornelius de eenige mij
bekende dichter-componist is, die aan het ideaal nabij
komt. a) Wagner schijnt me to overwegend-muzikaal .
1) b .v. Schumann, die in den van Heine's „Peterlieder" ,ach nein,
ihr lieben Magdelein, der steigt wohl in das Grab hinein!" de pijnlijke
spot opvat als gevoeligheid .
') In het Richard •Strauss-Heft van „Die Musik" (4 Jahr, Heft 8)
komt Dr . Alfred Guttmann mij in doze opvatting versterken . Hti
schrijft o.a . (in zijn artikel : Strauss ale Lyriker : Was uns Wagner
im Drama verwirklicht hat, dass Wort and Ton einer kunstlerischen
Seele entstammen, ist das Ideal auch fur das Lied . Eine Ahnung
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Ik ben eenigszins afgedwaald . Dat deel der muzikale
kunst, wilde ik slechts betoogen, dat liederen-compositie
beet, is inhaerent aan de dichtkunst, omdat de melodie
een onmisbaar deel van 't gedicht is . En nu ga ik verder .
Wanneer dan de melodie zulk een onmisbaar deel is van
't gedicht ; dat, wat anders-doode woordenreeksen levend
en bezielt maakt - dan zal het toch weinig betoog meer
behoeven, dat een gedicht voorgedragen, gelezen - enfin
gereproduceerd, met uitlating van de melodie, van een
warm-levend lijf een stijve houten pop wordt . Dit schijnt,
voor wie zich rekenschap gaf van de beteekenis der
melodie in 't gedicht, een al zeer voor de hand liggende
gevolgtrekking . En toch ! Ofschoon iedereen ten opzichte
van een vers muzikale qualificaties als ,zoetvloeiend,"
,,stroef' klaar heeft - zoodat men verwachten mag, dat
hij 't muzikale element niet vreemd acht aan dichterlijke
woordverbindingen - toch zijn 99/loo van ons beschaafd
publiek niet in staat een gedicht eenigszins draaglijk
weer to geven . En wel hierdoor, doordat 99/loo van ons ik bedoel het Hollandsche ; en men mag het Duitsche
erbij nemen - van ons beschaafd publiek geen benul
van, - immers geen belangstelling heeft voor het wezen
der poezie. Woorden zijn voor hen de dragers van eene
gedachte - niet de beeldingen van een visie - en als
ze die gedachten uu maar begrijpen, aardig vinden, juist
vinden uitgedrukt - of als die gedachte eene moralisatie
bevat, die hunne goedkeuring wegdraagt, of genoeglijk
overeenstemt met hunne politieke of godsdienstige denkwijze, of als het verhaaltje in 't gedicht vervat, hunne
aandacht weet bezig to houden - wel, dan knikken ze
het gedicht goedkeurend toe, overtuigd, dat de vaderlandsche
letterkunde -'t woord „letterkunde" is typisch-Hollandsch davon kommt uns aus den Liedern von Peter Cornelius .
Wie voor wat breedsprakigheid niet terugdeinst, zie ook Cateau
Esser's brochure : Studies op vocaal-dramatisch gebied," een boekje
dat echter heel wat minder geeft dan de kranige titel doet vermoeden .
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met een waardig product is vermeerderd . Hunne opvatting
is uitsluitend verstandelijk - en uitsluitend verstandelijk
lezen zij . Is de zin niet uit aan bet regeleinde - nou ja,
dat doet zoo'n dichter, omdat ie ,gebonden" is aan maat
en rijm - maar de lezer, in zijn on-gebondenheid beeft
maling aan mast en rijm, en leest voort, plezierig-logisch,
tot er een punt komt . Dan moot je even wachten, dat
heeft do meester hem geleerd . - Moest een dergelijke
opvatting, hoe lomp-onbedacht, hoe onartistiek ook, niet
noodzakelijk de opvatting worden van dit volk, dat door
klimaat en bodem eeuwenlang gedwongen werd, alle
krachten van zijn geest op 't practische nut to concentreeren, altijd en uitsluitend zich met verstandelijk berekenen moest bezighouden, tot eindelijk, al week de dwang
van den noodzaak, doze verstandelijkheid een karaktertrek
van ons yolk was geworden . . . .
En dan komt er nog iets bij . Schilderijen, beeldhouwwerken, absoluut muzikale kunst doen zich dadelijk aan
hem voor als iets bijzonders, iets dat hij wel onmiddellijk
voelt, dat buiten zijn gewone sfeer ligt . Maar de kunst
van 't woord ! Wat is nu bet woord voor buitengewoons
Gebruikt hij niet dagelijks woorden bij menigte
Uitsluitend verstandelijk! Maar moot men dan on-verstandelijk lezen? Men moot lezen of uit het hoofd voordragen, ,,zeggen" in 't algemeen, zoo, dat men in waarheid weer-geeft
des dichters uiting, die is een met onweerstaanbare kracht
opgewelde aandoening . - Van een „verstandswerking," van
een logische redeneering is bier geen sprake, ten minste
kunnen we zeggen, dat bet verstand bij aandoeningsuitingen
een zeer ondergeschikte rol speelt . Nemen we eens een
ander, meer dagelijkscb, vooorbeeld van aandoeningsuiting. Als iemand in razende woede, op een oogenblik
van sterk levend gevoel dus, een tegenstander met verwijten overstelpt, afgewisseld misschien door krachtwoorden
en beleedigende vocatieven, dan hooren we toch duidelijk,
dat in meerdere mate dan door hot verstand, zijn woordenkeus en de gang zijner woorden en hunne betooning
worden bepaald door bet meer directe gevoel . Toch maakt

298

J . L. WALCH .

hij goede, welsprekende zinnen, immers voor den hoorder
zijn ze volmaakt duidelijk en den juisten indruk makend .
„Al-tijd heb je me al genegerd en gesard - verdomme ellendeling," zal hij b .v. zeggen . Het is inderdaad opmerkelijk, hoe ieder, naarmate zijn gevoel stijgt, zich meer
rekenschap geeft van de waarde zijner woorden en hoeveel
grooter 't verschil in toonhoogte wordt „al-tijd" zegt hij
- en op dat oogenblik voelt hij meer dan ooit de preciese
waarde van elk der leden dezer samenstelling . - Na,
„al-tijd" wacht hij even - na-zinnend - over-ziende al
then tijd - en dat wachten verleent het woord een verbazenden nadruk . - In een dergelijk geval nu eindigt de
dichter zijn vers, begint op een nieuwen regel . En de
schoolmeester, die de jeugd zou inwijden in de vaderlandsche
„dichtkunde" - zou zeggen : nee jongen, na „altijd" niet
ophouden - want de zin is niet uit . En als de jongen,
misschien omdat de volgende regel 't rijmwoord ,geleid"
gaf, zou lezen al-tfjd - zou de meester zeggen : „nee
jongen ; de beschaafde uitspraak is altijd - niet altijd 't Rijm is dus onzuiver - maar lees jij in elk geval de
woorden maar zooals 't hoort ." Tot dergelijke resultaten
voert ons ,verstandelijk" lezen! „Lees dat gedicht eens
verstandig op" lijkt me dan ook een even averechtsche
aanmaning tot ,zuivere reden" als de bekende waarschuwing : ,denk eraan, dat je je oogen dicht doet, als je
gaat slapen ."
Nu is een voorbeeld als dat van den woest-verontwaardigde al zeer sterk sprekend, maar zij 't soms in minder
sterke mate, er is bij ieder goed gedicht reden na elken
regel even to wachten . 't Woord, waarna een rust volgt,
in een gedicht dus 't eindwoord van een vers, wordt
sterker betoond - zijn klank blijft dus in den dichter
't meest naklinken, vandaar dat die klank, niet zonder
onbewust zijne voorstellingen to beinvloeden, als rijmend
woord bij een der volgende regels weerkeert . De rijmen,
dus geenszins toevallig of gedwongen, maar natuurlijkerwijze in vele gedichten aanwezig, moet men derhalve wel
degelijk laten uitkomen in de voordracht .
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Nu zijn er zeer zeker gevallen, waarin we in twijfel
verkeeren, of de woordcombinaties in versvorm wel
waarachtige gedichten zijn - m .a.w . of we niet bespottelijk
doen met ze als dichtmuziek to lezen . Voor ons, Nederlanders, vooral is het tegenkomen van ware poezie een
groote zeldzaamheid . I-Iet betrekkelijk groote aantal schijnbare
,,gedichten" toch is kwalijk to rijmen met onzen lakonieken
volksaard - ook aan de gesproken taal zoo duidelijk
hoorbaar . Hoor eens een durchschnitt-Hollander spreken
in gewone omstandigheden, en dan een durchschnitt-Italiaan
b.v. ! Hoe vlak, hoe eentonig glijden de volzinnen van
onzen landsman, hoe stroef en log zijn zijn woorden -- en
daarentegen welk een beweging, welk een schettering en
fluistering, welk een jubel en zacht geklaag in den melodieken woordenstroom van Zuid-Europa . De Hollandsche
trekvaart en de Apenijnsche bergbeek! Moet men niet
denken : jongen, jongen - er moet wat noodig zijn om
dien Hollandschen meneer eens uit zijn slof to doen
schieten - om hem eens in beweging to brengen, dat er
wat daling en rijzing komt in zijn stem, in die vervlakte
zinsmelodie ! Zou men dat denken ? 't Mocht wat ! De poezie
is hier - als men 't maar gelooven wil -zoo overvloedig
als de modder . „De zolders kraken en de muren bersten"
- en men krijgt een boekenkast vol ,keur van dichtwerken" voor een prikkie en - en een lot op een fiets toe !
Maar bij reader kennismaking vallen de dichtwerken niet
mee - 7/8 kan men niet nuttiger gebruiken dan voor
boterhammenpapier - of flog nuttiger. En van de ware
dichtwerken die overblijven, is - en dat is natuurlijk bij
een yolk, waarin b .v. het gevoel voor de zinsmelodie
zoo gering is - van die dichtwerken is nog het
grootste gedeelte niet sterk muzikaal - de muziek is
er natuurlijk wel, maar men moet wat nauwkeuriger
luisteren dan bij vlugger gevoelende volken, die ook
in hunne taal beweeglijker zijn . Zoo b .v. Staring's
Vertellingen . Ik heb mij vroeger wel eens afgevraagd
wat bezielde toch dien man, zoo'n echten ,ausdrucksvollen"
welsprekende, om zijn verhalen in dichtvorm to zetten .
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Maar sedert heb ik leeren luisteren, en ik hoor 't bekoorlijk
melodietje, dat in den dichter opleefde, toen hij met den
fijnen glimlach om de geestige lippen 't verhaal in zijne
verbeelding overzag . . . . dat kleine muzikale zweeftoontje,
dat maakte dat hij 't mbest zetten in dezen gedicht .vorm,
omdat dit de eigen vorm was van die verhaaltjes, waarin
hij bun gebeuren waarnam, - niet een vol en soepel zanggeluid - maar toch ook niet de zware deining van 't
proza . - Lets echts en iets eigens . . . .
Zoo b.v . een stukje uit „De twee Bultenaars," een stukje,
vaak tot zinsontleding gekozen(I) om zijn z.g. ,moeilijke
en gedrongen zegging," dat dus zeer tot verstandelijk lezen
aanleiding schijnt to geven . Het is het bezoek van graaf
Frederik aan den wonderdoenden Wolf en zijne dochter
119 Zoo rekt hen kout, terwljl de haardsteevlam
120 Verkwikking spreidt. De Hof ldcht, door do vensterstaven,
Schoon arm aan bloei, toch met zijn palmrandgroen,
Hot rood koraal der hulshaag, en 't festoon
Van klimmer langs den muur, den Gast toe . Doch naar'twezen
Van Haar, wier weefstoel ginds hour kunst getuigt en vlijt,
125 Keert staag zi.jne aandacht : ,Neon !'t word niet to hoog geprezen
Dab schoon gelaat, waarop, in zoeten strijd,
Gevoel on geest om bourt met tooverlachjes zweven !
Gelukkig Vader, wien dat Pand nog is gebleveii 1
Gelukkig 1k! als zoo, die mij verstiet,
130 Haar stille zorg voor Mij eons waken liet ;
Met zachte hand dat huis bestierde,
Waarin ik eenzaam treuren meet!
Dddr met bescheiden Tooi 't geen enkel Goed was sierde ;
134 Dddr orde schonk aan d'Overvloed .

Men voelt wel : het is een mensch, die gewoon is to
denken, die dit typeerende stukje Hollandsche poezie
schreef, maar - dat het werkelijk poezie toch is, we
voelen het aan 't willig samengaan van toon en woord . 't Is een bleekkeurig bloeisel van kunst, oprankend uit
den aan kunstgevoel zoo armen grond der Hollandsche
samenleving. Maar om de poezie good duidelijk to leeren
zien, in helle, warme kleuren, doen we beter met to gaan
naar rijker streken, of van warmer, of van fijner leven .
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Ik bedoel met de eerste Zuid-Europa, met de tweede de
Slavische volken en Engeland . „Jawel", zal men nu misschien zeggen - „die redeneering
lijkt zoo op 't eerste gezicht, in theorie, niet kwaad . Maar
- er is een bezwaar. De indrukken, die de dichters
hebben willen weergeven, zijn talloos verscheiden - en
de dichtvormen zijn betrekkelijk zoo weinig in aantal .
Dus heeft niet iedere aandoening eene afzonderlijke uitbeelding in dichtmuziek, eene eigene melodie ."
Hiertegen zou ik willen aanvoeren, dat dat geringe
aantal der dichtvormen slechts schijnbaar is - ja, sterker, dat er geen twee gediehten zijn, die denzelfden vorm vertoonen . De regel,,vorm en inhoud zijn een", eene Errungenschaft der moderne aesthetiek, die tegenwoordig toch
weinig toelichting meer zal behoeven, geeft ons theoretisch
reeds een afdoend antwoord - want 't woord „vorm"
omvat natuurlijk ook de melodie . De menschenziel toch
openbaart zich in milliarden variaties - volkomen gelijkheid van twee zielen is wel ondenkbaar - en als die
zielen, de spiegels, waarin de werelddingen worden weerkaatst,
anders zijn, zij 't ook in een subtiel onderdeeltje - moeten
dan de weergegeven beelden, de kunstwerken, niet verschillen? Men bedenke nog, dat bet bier geldt dicbterzielen, die fijngevoeliger, lichter aansprekend reageeren
dan het gros der mensehen . En men bedenke welk een
eindelooze woordenkeus, welk een eindelooze mogelijkheid
van combinaties er bestaat, en dat ieder woord, en iedere
woordcombinatie zijn eigen melodie en eigen klankwaarde
heeft . Doch niet alleen logisch, ook experimenteel komen
we tot doze conclusie . De gelijkheid, die we, oppervlakkig
toeziende, waarnamen, blijkt bij nadere beschouwing slechts
een gelijkheid in metrum en in regellengte to zijn - maar
de over de maatverdeeling zwevende melodie, bet rhythme,
toont in zijn teerder wezen tallooze variaties . Twee verzen,
die alleen 't metrum gemeen hebben, zijn niet meer
gelijk to stellen dan twee composities in dezelfde, b .v- in
3/4 maat. Echter : hetgeen ik zeg, geldt natuurlijk alleen
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van waarachtige gedichten ; daar alleen zijn vorm en
inhoud een - niet bij dat gepoetiseer, waarbij in bestaande,
overgeleverde vormen eene rijm- en maatklaar gemaakte
gedachte is gewrongen .
Ja, talloos verscheiden zijn de versmelodieen in die
schijnbaar gelijkvormige gedichten . Neemt twee - echte sonnetten ; 14-regel verzen met twee rijmklanken slechts
in de vierregelige en twee of drie in de drieregelige strofen
- echte sonnetten met rustig-bedwongen gang in quartijnentonen, een lyrisch, breeder uitvallen der melodie in de
terzinen, waar tevens de gedachte zich ontplooit - en
zie de tallooze variaties. Vergelijk - om bij een dichter
to blijven -- het bekende sonnet, dat Moos' eersten bundel
opent met zijn „Lenteschemer ."
I.
Ik denk altoos aan u, als aan die droomen,
Waarin, een ganschen, langen zaalgen nacht,
Een nooit gezien gelaat ons tegenlacht,
Zoo onuitspreek'lijk lief, dat, bij het doomen
Des bleeken uchtends, nog do tranen stroomen
Uit halfgelokene oogen, tot we ons zacht
En zwijgend heffen met do stille klacht,
Dat schoone droomen niet weerommekomen . . .
Want alles Iigt in eeuw'gen slaap bevangen,
In do' eeuw'gen nacht, waarop geen morgen daagt En heel dit leven is een wond're bange,
Ontz6tbre droom, dien eons do nacht weer vaagt Maar in dien droom een droom, vol licht en zangen,

Mvjn droom, zoo zoet begroet, zoo zacht beklaagd . . .

En
LENTESCHEMER .
Nauw zichtbaar wiegen, op een lichten zucht,
De witte bloesems in de scheemring - ziet,
Hoe langs mijn venster nog, met ras gerucht,
Eon enkele, al to late vogel vliedt.
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En ver, daar ginds, die zacht-gekleurde lucht
Als perlemoer, waar ied're tint vervliet
In teerheid . . . . Rust - o, wonder-vreemd genucht!
Want alles is bij dag zoo innig Diet .
Alle geluid, dat Dog van verre sprak,
Verstierf --- do wind, do wolken, alles gaat
Al zacht en zachter - alles wordt zoo stil . . . .
En ik weet Diet, hoe thans dit hart, zoo zwak,
Dat al zoo moe is, altijd luider slaat,
Altijd maar luider, en niet rusten wil .
Of - een wellicht sprekender voorbeeld voor melodieverscheidenheid bij schvjnbare gelijkheid : Neem een gedicht
uit strofen opgebouwd, strofen, gelijk in regelaantal en
regellengte - en terwijl de rhythmische gang, waarin
het heele gedicht is gesluierd, u een totaal-indruk geeft,
die U het heele gedicht door bijblijft en welken de voordrager, als hij het gedicht voelt, in een haast onbewuste
scansie zal doen hooren - zal er toch zijn een eindeloos
varieeren van gedachte - natuurlijk, - en dus ook van
zinsmelodie, die bij uitstekende gedichten zoo soepel en
beweeglijk is als een blaadje op den wind . Men vergelijke
nit dit oogpunt eens bij Verlaine de verschillende strofen
van ,Ecoutez la chanson bien douce" - of die van Poe's
,,Raven" of van „Voor de liefste" van v . Eeden . Kortelijks
een voorbeeld uit de beide laatstgenoemde .
„The Raven", waarin Poe gesymboliseerd heeft het tot
de wanhopige erkentenis komen, dat alle levensgeluk voor
hem voor altijd verloren is (dat levensgeluk is verpersoonlijkt
in Lenore") begint aldus :
THE RAVEN .
Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary
Over many a quaint and curious volume of forgotten lore While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping,
As of someone gently rapping - rapping at my chamberdoor -,,'Tis some visitor," I muttered, „tapping at my chamberdoor Only this and nothing more ."
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Dan merkt hij ten slotte, dat het geluid is teweeggebracht
door een tikken tegen de jalouzieen, en als hij onderzoekt,
stapt with many a flirt and flutter" een raaf binnen . Op
al zijne vragen aan dit dier, of bij Lenore ooit weer zal
zien, krast hot zittend op een Minerva-buste boven zijne
deur een antwoord : „Nevermore."
„Be that word our sign of parting, bird or fiend!" I shrieked, upstarting„Get thee back into the tempest and the Night's Plutonian shore!
Leave no black plume as a token of that lie thy soul hath spoken!
Leave my loneliness unbroken! - quit the bust above my door!
Take thy beak from out my heart and take thy form from off mij door!"
Quoth the Raven, „Nevermore ."

En nu bij v . Eeden . 't Geheel is een mystisch gedicht
met de vreemd-bekorende eentonigheid van een Roomsch
kerkgezang. - En toch, zelfs hier, welke stijgingen en
dalingen ; welk een lichte, hooge en sonore diepe muziek
Men vergelijke het 3de couplet :
Ik zoek in 's harten innigheid,
Herdenkend uw aanminnigheid
Naar rijmen uitgelezen Die 'k schoon als bloemen binden zal,
En rond uw lief hoofd winden zal,
Dat 't zal geheiligd wezen.

Met het

9de
Ik ken de donkre nachten wel,
De stormen der gedachten wel,
die 't menschenhart verblinden Maar ik heb meer dan sterreschijn ;
Mijn lief, hot zal nooit verre zijn,
dat ik mijn licht kan vinden .

Voor ik mijn betoog vervolg, een enkele opmerking.
Wanneer er zooveel over eene zaak gepraat wordt,
schijnt ze zoo licht een moeilijk aan to leeren studievak .
En dat is het zeggen van verzen geenszins . Niet van
aanleeren is hier sprake - maar van dfleeren - afleeren
moeten we, de slordigheid, die ons eigen is geworden.
leder vers-woord toch is een kleinood, een schat, die
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met liefde moet worden gekoesterd als een afspiegeling
van 't door alle menschdieren toch instinctief zoo geliefde
leven . En we smijten die woorden maar luk-raak eruit,
als waardelooze vodden . - Die slordigheid is ons eigen
geworden, zei ik - ja want moet niet bet reproduceeren
van een gedicht (uit liefde immers) eenmaal bet zuiver
uiten van beeldingen zijn geweest - een belle, artistieke
vreugde - die nu bijna alleen dat schamel hoopje der
woordkunstenaars nog in zich weten ; droevige verbijzondering van aan de heele wereld gegeven geluksgave . Zoo
de woord- en zinsmelodie - wat is er van gebleven in ons
voordragen? Een vage deun - vervlakt. - Natuurlijk
geldt dit voor ons land in 't bijzonder - bij levendiger,
muzikaler volken is de melodie, ook in 't spreken, sterker
hoorbaar gebleven - a plus forte raison in bet bewogen
spreken der dichterstem, en in 't spreken van den reproducent
van een gedicht. Maar laten toch ook wij met eene
diepere bezinning luisteren leeren naar onze taal - en
luisteren leeren naar wie die 't zuiverst en schoonst
uiten, naar onze dichters. Laten we in de ontwikkelingsgeschiedenis van den menschelijken geest dan maar
teruggaan - tot daar, waar de taal van eene diepgevoelde zielsmuziek to kwader ure tot een bedachteloos
nagelalde orgeldeun werd . Dan zal ook ieder die verzen,
die hij mooi vindt, die hem aandoen, goed willen lezen
in de begeerte heel dat beminnelijk mooi weer to geven .
Als hem de gedichten aandoen, is dit een bewijs, dat nit
de woorden en hunne verbinding dat onbeschrijflijke hem
tegemoetkomt, die niet to definieeren associaties van waarneming, die den dichter hebben bezield - dat hij dus (in
hoofdzaak) kan voelen, zooals de dichter voelde . Maar
om zoover to komen, ik herhaal bet, moeten we beginnen
met goed-luisteren - want dat hebben we ons afgewend
in een streven naar oppervlakkige wetenschap, dat ons
boogstens tot geleerde barbaren kan maken .
Uit wat ik zooeven zeide volgt, dat ik volkomen instem
met v . Deyssel's bewering, dat ieder auteur - die immers
bet best de eigen stemmingen voelt, een betere, meerT. EN L . xv.
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waardige vertolking zal geven van zijn eigen werk dan
een ander dit vermag to doen . Maar we moeten een enkel
voorbehoud stellen aan dezen regel . Ten eerste : mogen
we wel in 't oog vatten dat hij, die voor een jaar iets
heeft geschreven, sedert then tijd noodwendig veranderd
moet zijn, ja, verder kan staan van eigen werk dan een
vreemde ervan afstaat . Ten tweede veronderstelt v . D .'s
uitspraak natuurlijk vocale gelijkwaardigheid van den
auteur en den door eens vreemden stemming beinvloeden voordrager, alsook dat er geen andere storingen als menschenvrees,
of anderszins veroorzaakte zenuwachtigheid in 't spel zijn .
We hebben nu bet gedicht zien worden als een geheel
van woordklanken, saamgerijd op de buigingen eener
melodie . - Was bet niet to ontkennen, dat in sommige
gedichten bet plastische of logische element wat meer op
den voorgrond treedt, de melodie bleek een essentieel bestanddeel van de poezie. We hebben verder in herinnering
gebracht, dat in de oude tijden, toen de dichtkunst zich
nog onverworden vertoonde, dichter en zanger een waren
- een feit, waarvan de herinnering nog niet geheel uit
onze taal is verdwenen . (Tollens, onze geliefde vaderlandsche
zanger, enz .)
Zanger en voordrager nu hebben deze taak : bet reproduceeren van bet gedicht, zooals bet is, d.w.z. een harmonisch geheel van voorstellingen, in meerdere of mindere
mate doorweven van muziek . Dit in meerdere of mindere
mate" hangt, dit is duidelijk, of van bet gedicht zelf niet is dit naar willekeur aan to brengen of weg to laten
door den reproducent . Immers bet is niet dan een voor
de hand liggende toepassing van de wet ,vorm en inhoud
is een," wanneer we beweren, dat ieder gedicht slechts op
gene wijze is to reproduceeren . Hierop kom ik aanstonds
nader terug . Eerst wil ik de conclusie waartoe ik reeds
vroeger ben gekomen, ,bet gedicht = woorden + verbinding," iets reader uitwerken . Over de ,verbinding" toch
heb ik wel al gesproken, over de woorden-op-zich-zelf
nog niet .
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Ieder woord is de voorstelling eener waarneming in
kiank . De beteekenis van een woord, dat we hooren, hangt
dus voor iederen mensch of : in de eerste plaats van vroeger
gedane waarnemingen, die zich aan dat woord voor hem
verbinden ; maar in de tweede plaats van de ziening, die
de woordklank op zichzelf hem suggereert . Ik moot erkennen, dat ik hier twee elementen scheid, die in werkelijk .
heid nooit gescheiden voorkomen - toepassende den voor
zinnelijk .waarnemenden altijd-onwaren regel, dat een geheel
gelijk is aan de som zijner deelen . Maar veroorlooft mij
even deze fictieve analyse - dan zal men met de conclusie
moeten instemmen, dat de gewaarwording, die iemand
door een woord ervaart, de resultante is van doze twee
factoren. Eon voorbeeld. Hot woord ,geel" suggereert mij
iets hels, lets koud-vlaks, onaangenaams . Dit wijt ik deels
aan den kiank, deels aan het feit, dat de met ,geel" benoemde dingen, die ik gezien heb, meestal iets koud-hards,
vernisachtigs hadden, b .v . metalen . Had ik geleefd temidden
van bosschen, en werd ,geel" in mijne jeugdindrukken
(want daar komt het voornamelijk op aan) hoofdzakelijk
door najaarsblaren vertegenwoordigd, dan zou 't misschien
anders zijn, dan wekte ,geel" in mij wellicht teerder,
delicater aandoening . „Groen," dieper van kiank (immers
gevormd door spraakwerktuigen, verder van de mondopening)
is warmer en brengt als associaties voor alle zintuigen iets
malsch, warms. Natuurlijk varieeren dus de indrukken
naar den persoon van den hoorder . De spreker zal dus in zeer geringe mate altijd - iets anders in zijne woorden
belichamen, dan de hoorder opneemt - maar daar we
gewoonlijk niet een woord, maar een heele verbinding en
dan nog den,, toon" als mededeelingsmiddelen bezitten, zullen
apres tout twee niet al to verschillend ontwikkelde menschen
elkaar een ontvangen indruk, hoe subtiel ook, wel zoo
ongeveer kunnen suggereeren - ofschoon de geschreven
woorden op zichzelf, slechts teekenen der soort, nimmer
preciese weergevers van i n d i v i d u e e 1 e waarnemingen
zijn. Echter, dit is een punt, dat we bij de hier to behandelen
stof maar liefst moeten negeeren - we hebben immers
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de mogelijkheid van 't reproduceeren van een gedicht
aangenomen, en nu ja, im Grossen and Ganzen is dat ook
mogelijk . Achtten we - ten onrechte - 't individu geheel
op-zich-zelf staand, geheel zonder voldoende contactmiddelen,
- dan was er natuurlijk van een eenigszins erbij komende
vertolking zijner uitingen door vreemden geen sprake .
Laat ik na deze uitwijding nog even mogen doorspreken
over bet ,woord-op-zich-zelf," als een der twee factoren
van 't gedicht .
Ik zeide daareven, dat „groen" dieper klinkt dan ,geel" .
Ik kan ook zeggen, dat „groen" lager, „geel" hooger klinkt
- d .w.z . wanneer ik, zonder buitengewone dingen to doen
met mijn stem, eenvoudig een ee- en een oe-klank voortbreng, gewoon, ongeforceerd sprekend, is er een verschil
in toonhoogte . Accentueer ik - ten gevolge van tijdelijke
ontroering of van temperament - sterker dan gewoonlijk,
dan is 't verschil naar die zelfde mate grooter . Zoo is oe,
de laagstgevormde klinker, 1) ook 't laagst, T 't hoogst van
onze klinkers . Een van de z .g . kenmerken van den zang
is dus in ieder gewoon gesprek aanwezig - meer in bet
spreken van warmbloediger volkeren, meer ook in bet
ontroerde spreken der poezie - bet spreken - of bet
zingen der poezie - wat moet ik nu zeggen? Men ziet den
rotsvasten scheidsmuur al coulisse-achtig wankelen . Maar
er is meer, dat hem illusoir doet worden : alle zangmethodes
beginnen de ontwikkeling van de zangstem eenvoudig met
de ontwikkeling van de spreekstem - m . a. w . men is tot
de, zij 't onuitgesproken, erkentenis gekomen, dat tusschen
„spreken" en „zingen" geen principieel, slechts een gradueel
onderscheid bestaat . Verder zou ik nog willen wijzen op
de tusschenvormen, die de schijnbaar zoo breede en diepe
klove tusschen zang en spreektaal overbruggen : ik denk
aan de voordrachtswijze der „chansonniers," eene concessie
aan de natuurlijkheid van de zijde der verzen-zeggers en aan bet „recitatief", eene concessie van den kant der
zangers . Voelde men niet aan beide zij den, dat er iets
') Been tweeklank.

LETS OVER 'T VOORDRAGEN EN ZINGEN VAN POEZIE .

309

haperde aan de wijze van weergeving - zonder dat men
geheel met de traditie dorst to breken? Ik herhaal mijne
conclusie : de muzikaliteit in 't weergeven hang of van de
mate, waarin 't muzikale element in 't gedicht aanwezig is .
Wil men een lied componeeren, den meer of minder muzikalen
inhoud bewust maken - uistekend, maar men zette niet
naast de woorden een haar eigen levee leidende melodie .
Wil men de termen „zingen" en „voordragen" blijven
onderscheiden, goed - maar dan definieere men b .v . aldus
eene verzen-reproductie met hoogstens vijf tonen omvang
zullen we voordracht noemen, is de omvang grooter, dan
heet het gezang (voor Nederland) . En dan kan er b .v. nog
eene dissertatie gefokt worden, die een paar honderd liederen
naar hun innerlijken gang van de etiquetten „voor to
dragen" of „te zingen" voorziet .
Thans is de muziek - een gevolg van onze alleszins
zoo betreurenswaardige specialiseering - vervreemd van
de taal . Ze overschreeuwt, waar dit niet past . - De
Hollandsche gedichten b .v. zijn grootendeels vooral plastisch
- een openbaring van den aanleg van een yolk, dat de
grootste schildersschool der nieuwere tijden voorthracht
- de muziek blijve dus, als in des dichters ziel, in ondertoon . In de zuidelijker Vlamingen daarentegen leeft veel
meer muziek . . . . Ik wil dus het vers laten hooren - de
strooming of de zachte vloeiing of de kabbeling der melodie,
en klaar hoorbaar, gedragen door die melodie elk nootje,
d.i . elk woord in de waarde, die 't daar heeft . Dit is voor
mij het eenig denkbare zuivere liedgezang en de eenig
denkbare zuivere voordracht tevens . Dat men en met ooze
tegenwoordige muziek en met onze tegenwoordige voordrachtskunst genoegen neemt, meen ik to moeten verklaren
vooral door de oppervlakkigheid, waarmee men alle nietmaterieele dingen pleegt to beschouwen . De belangstelling
is elders . Maar wie begrijpt, vergeeft . . . . Echter, er is een
betere tijden in aantocht - de verschijnselen zijn daar .
Eene ideeel-revolutionaire en een materieel-revolutionaire
strooming zijn ontstaande, na de gruwelijke XIXde eeuw,
toen in grootindustrie en trusts het materialisme triomfen
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vierde over de menschelijke Idee . De zwakke schoonheid
leeft op in zachten glans en gij, die kinderen hebt, weet
dat ze verheerlijkt zullen gaan in de gulden schijning van
zuiverder, schooner Leven . . . . Maar zij die met dat zaligende
licht voor oogen werken aan de toekomst, welke de Schoonheid zal huldigen - hebben nog veel to arbeiden .
Er zal heel wat vuilnis van kunsttheorie en dogma
moeten worden weggeveegd, waar de arme menschen nu
met hysterische liefde aan vasthouden, als een wanhopige
moeder aan haar doode kind - De muziek b .v. ! wat een
reglementen nog omtrent maatverdeeling, toonsoort - wat
zal het toekomstgeslacht, dat, zingend zijn eigen wijzen,
over de wereld gaat, dat de schoonheid van eigen lied
niet dan even voelt als een harmonischen toon in de wijde
heerlijkheid van 't Leven - wat zullen zij een medelijden
hebben met ons gepeuter . Ja, de grootsche werken, die
naar schoonheid dorstenden van alien tijd binnen de
gebiedspalen van reglementeeringen scheppen, zijn ons een
zaligmakende beloften van de overweldigende schoonheid
der toekomst - als de kunst weer natuur is geworden,
geen regel kennende dan den zacht popelenden groei .
Men wachtte zich nu wel, onbedachtzaam van de eene
theorie in de andere to vervallen, en b .v. van elke letter
eene bepaalde toonhoogte to willen vaststellen . Die hangt
natuurlijk weer van allerlei omstandigheden af, die voor
ieder litteratuur •product een anderen maatstaf eischen .
O.a. van de stemming van 't geheele gedicht . Bij een zacht
contemplatief, mystiek gedicht zal b .v. de ,omvang" gering
zijn - bij een sarcastisch gedicht (men denke aan Heine)
zal eene groote buigzaamheid van de stem worden vereischt .
Als voorbeeld van 't eerstgenoemde, een contemplatiefmystiek gedicht dit van Guido Gezelle's ,Kleingedichtjes"
Als de ziele luistert
spreekt hot al een taal dat leeft,
't lijzigste gefluister
ook en taal en teeken heeft :
blaren van de boomen
kouten met malkaar gezwind,
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baron in de stroomen
klappen luide en welgezind,
wind en wee en wolken,
wegelen van Gods heiligen voet,
talon en vertolken
't diep gedoken Woord zoo zoet . . .
als de ziele luistert !

En na dit wonder-zachte gedicht - uit de Fetes galantes
deze vreeselijke wanhoopssatyre van den „pauvre Lelian"
LES INDOLENTS .
Bah! malgrd les destins jaloux,
Mourons ensemble, voulez-vous ?
- La proposition est rare .
Le rare est le bon . Done mourous
Comme dans les Ddcamdrons .
- Hi 1 hi 1 hi ! quel amant bizarre !
- Bizarre, je ne sais . Amant
Irrdprochable, assurdment .
Si vous voulez, mourons ensemble?
- Monsieur . vous raillez mieux encor
Que vous n'aimez, et parlez d'or ;
Mais taisons •n ous, si bon vous semble?
Si bien quo ce soir-la Tircis
Et Dorimene, a deux assis
Non loin do deux sylvains hilares,
Eurent 1'inexpiable tort
D'ajourner une exquise mort .
Hi! hi! hi! les amants bizarres 1

Behalve van de totaal-stemming van 't gedicht, hangt
natuurlijk de toonhoogte van iederen klinker of van de
plaats in de melodie . Men vergelijke b.v . in het gedicht van
Kloos „Lenteschemer," dat ik zooeven aanhaalde, en wel
in den regel
,de witte bloesems in de schemering." -
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de plots helderder opkleurende
van wit en de nevelig
heenslepende t van schemering . . . .
En nu nog enkele opmerkingen die nog meer direct de
practijk van bet verzen-zeggen betreffen, - dat kunnen,
waar het in de kunst toch maar uitsluitend op aankomt . De verzen-zegger zal bet best doen door het gedicht, dat
hij zal weergeven, aandachtig, met een geheel wegdenken
van eigen individualiteit, ,in Indifferenz-lage" to beginners dan bij ieder woord de in hem optrillende emotie to beluisteren - dan, gesuggereerd, zal hij dat woord wel uiten
zoo als het in 't verband past . „In dat verband" - want
gelijktijdig, onder 't lezen, zal hij in zich voelen opbloeien de
melodie van 't vers, die de woordmelodie mede bepaalt .
Buitengewoon duidelijk is mijne bedoeling to demonstreeren aan ,the Bells" van E. A . Poe . Ik neem alleen
het eerste couplet, dat de zilveren arrebellen weergeeft .
Hear the sledges with the bells Silver bells 1
What a world of merriment their melody foretells!
How they tinkle, tinkle, tinkle,
In the icy air of night!
While the stars, that oversprinkle
All the heavens, seem to twinkle
With a crystalline delight ;
Keeping time, time, time,
In a sort of Runic rhyme,
To the tintinnabulation that so musically wells
From the bells, bells, bells, bells,
Bells, bells, bells,
From the jingling and the tinkling of the bells .

Hier nu is 't al zeer duidelijk, wat men doen moet :
alles moet helder, scherp zijn - zoo zullen in een woord
als sledges de s en de a ten voile tot hun recht moeten
komen - de 1 daarentegen en de dg die niet anders dan
zacht gezegd kunnen worden, brengt men zoo min mogelijk
tot uitdrukking - de a in de slotlettergreep wordt zooveel
als een natuurlijke uitspraak 't toelaat, als 2 uitgesproken .
Dit doet echter de poeziegevoelige natuurlijk vanzelf bij zijn
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voordracht, en de niet-gevoelige voor poezie - wel laat
die asjeblieft heelemaal niet voordrageu 1 Oefenen in toonvorming, uitbreiding van den stem-omvang en van de
buigzaamheid der stem, tot heden alleen voor den zanger
noodig geacht, zijn natuurlijk ook voor den voordrager
van belang. En vooral ook oefene hij bet z .g . week spreken,
dat zulk eene innigheid en diepte aan de woorden geeft .
Ik nam zooeven ,the Bells" als voorbeeld, omdat hier
bet overwegend muzikale element zoo opvallend groot is
- ja, men zou regels als „bells bells bells bells bells bells
bells," die zoo uitsluitend met bet klankeffect werken
misschien eer tot de muzikale, dan tot de zuivere dichtkunst
kunnen rekenen . Maar laten we ons niet vermoeien met
de vraag : welk theorie-etiquet erop moet ! Het is verrukkelijke kunst! Zoo hebben we evengoed poezie, die - ik
zeide het reeds in een ander verband -- meer aanschouwingsdan gehoorsindrukken geeft . B.v . brokken uit Gorter's Mei,
verscheidene gedichten van Bastiaanse (De Vecht b .v . een vers dat den indruk maakt van een fijne aquarel -),
gedichten van Poot - en van de Hollandsche natuurdichters in 't algemeen . En apres tout : gezichts- en gehoorswaarnemingen zijn immers slechts uiterlijk onderscheiden
ze leiden toch tot een gevoelsindruk, en op then indruk
komt 't maar aan . Zoo wekt ook iedere gezichtsindruk
gehoorsassociaties op, en iedere gehoorsindruk gezichtsassociaties . Ons woord ,zacht" is 't woord voor een gevoelsindruk : nu kan bet dan gebruikt worden voor alle waarnemingen : gezichtswaarnemingen (een zachte kleur) gehoorswaarnemingen (een zachte klank) - tastwaarnemingen (een zachte huid) - ook voor reukwaarnemingen
(een zachte geur) en ook om smaak-waarnemingen, weer
to geven schijnt 't woord mij, ofschoon 't ougebruikelijk is,
zeer geschikt . Kinderen, wier taal nog niet zoo door conventie
bedorven is, zullen 't b.v . wel eens in dat verband gebruiken .
Ja, - alle waarnemingen der zintuigen hangen ten
nauwste samen - ze zijn de wegen die alle voeren naar
een groot doel, bet gevoel, den regelaar van al ooze daden .
Is niet ieder concreet zelfstandig naamwoord, dat we uit-
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spreken, een klank die eene voorstelling draagt? En als
„zien" en „hooren" dan zoo telkens in elkaar overgaan,
is dan een uitdrukking als een „geel-klingelende trambel",
die 9/10 van ons lezend publiek zoo bespottelijk vond, of
,,eene donkere stem" wel zoo dwaas? 1)
Ik heb thans mijne denkbeelden over het voordragen
van gedichten in hoofdlijnen geschetst . De gedachte, die
eraan ten grondslag ligt, was eenvoudig deze : laten we
zorgen, bet muzikale, dat alle taal, maar de poezie in
hoogere mate, eigen is, niet uit het oog to verliezen .
Dat er melodie in woord en zin bestaat - dat weten zelfs
grammaticaschrijvers (men zie b .v. Streitberg - Urgerm .
grammatik) . Dat bet een levend element is, dat een indruk
geeft van 't karakterverschil tusschen de volkeren en
stammen, hooren we dagelijks . Men heeft 't wel aldus
uitgedrukt : ,alle dialecten zingen" Ja, maar de dialecten
dat is de taal . En hoor eens een doodgewoon zinnetje
in verschillende talen . Allez-vous A la gare? zegt de
Franschman, licht en hoog, na een kleinen voorslag
steeds stijgend .
Gehen Sie zum Bahnhof? klinkt 't zwaar en log uit den
mond van den Duitscher, waar de klinkers in de medeklinkers begraven liggen .
Are yon going to the station? zegt men in Engeland,
fijn en scherp-klankig, met op en veer buigende zinsmelodie .
En al de dialecten in die ,talen" hehben weer variaties in
die melodieen . En ieder individu intoneert weer afzonderlijk .
En boven dat alles uit rijst de bewogen stem van den
dichter . Laten dan alien, in wie het zielebeweeg leeft, dat
zich uit in de taal, luisteren naar zijne woorden en ze in
al hunne schoonheid trachten weer to geven . In al hunne
schoonheid, in al hunne muziek 1
Jan . 1905 .
') Zie ook
III, 221-251 .
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,Hot horen in kleuren" (Prof. A . B i n e t) in T. en L.
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WOORD-MELODIE IN HET NEDERLANDS .
In Skandia van Desember 1904 schreef prof . Logeman
een studie over Woord-melodie in de Scandinaviese talen .
Uit de inleidiug schrijven wij het volgende citaat of
(Ten opzichte van de woord-melodie) ,bestaat er een
zeer karakteristiek onderscheid tussen b .v. het zogenaamde
beschaafde Nederlands en het beschaafde Frans . Spreken
wij Nederlanders n .l . een woord of zin uit, dan zal - tenzij
rhetoriese nadruk 't woord uit zijn verband rukt - de
lettergreep waar de klemtoon op ligt, in de regel ook op
een hoge noot uitgesproken worden ; op een lage toon
daarentegen de ongeaksentueerde lettergreep.
Als voorbeelden kan bijna elk Nederlands woord gelden,
b.v. 'voorbeeld, 'Nederlands, 'gelden . In elk van deze drie
gevallen gaat nadruk samen met hoge toon . Dit hangt o .a.
samen met het feit dat de stembanden voor hoge tonen
sterker gespannen zijn dan voor lagere, terwijl juist ook
bij met nadruk gesproken klanken de stembanden zich
bij wijze van reactie spannen om de sterk uitstromende
lucht tegen to houden . Maar dat die twee toestanden niet
noodzakelik samen hoeven to gaan spreekt van zelf en
wordt niet alleen reeds door het enkele aangevoerde Franse
voorbeeld bewezen, maar laat zich ook met Nederlandse
voorbeelden aantonen . Ten eerste in elke vraag . Iemand
zegt dat iets volkomen zeker is . En een twijfelaar antwoordt :
Zeker? Dan blijft de nadruk natuurlik op ze, - maar de
hoge toon valt op ker .
„Nu is dit eigelik een kwestie van rhetories aksent . Maar
het zelfde woord kan zonder dat men er noodzakelik een
vraag uit hoort, uitgesproken worden zonder dat het gewone
Nederlandse prinsiepe gevolgd wordt ." (d . w . z. ker een
kwart of een septiem hoger dan ze) .
Aan het slot spreekt de schr . de hoop uit ,dat ook
,,niet Skandinavies-aangelegde" lezers door deze beschouwingen er toe gebracht zullen worden aan deze vraag naar
de woordmelodie eens wat aandacht to besteden, waaraan
bij ons in Nederland zo weinig of niets gedaan wordt . Ik
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ben overtuigd dat er in onze levende volksdialekten vooral
een schat van opmerkingen maar voor 't grijpen ligt ."
Hoe nodig een dergelijk onderzoek is, blijkt o .a. uit mijn
uitlating op b1z . 80 van deze jaargang, waar ik ondoordacht
de mening van Kinker onderschreef, terwijl latere waarneming en de bovengenoemde opmerking mij van bet
tegendeel overtuigden .
C. D . V.
ACHTTIENDE-EEUWSE TAAL-WIJSHEID .
In de Boekzaal van May en Juny 1708 vindt men bij
een vergelijking van Hooft en Vondel o .a. de volgende
uitspraken
„Joost van den Vondel heeft zig, in zijn' trant, gaan
fabrijken zekere regelmaet omtrent de letterkunstige buiging
en naemvallen van die woorden, die in inge en nisse uitgaen ; welke regelmaet hij stipt onderhout . Hooft daarentegen
keert zig in 't zijne aen zoo eene gefabrijkte regelmaet
niet ; rigtende alles naer 't cierlijk en voeglijk rollen van
de maetvloei ; welke in hem ook daerom grootscher opkomt,
dan in Vondel .
. . . Ondertusschen maekt Vondel weder bevalliger veerzen ;
onderhoudt gantsch stipt, in de zelfstandige naamwoorden,
't geslagt bij zijne Letterkunstige bijeenkomste, daer by een
lidt van was, bepaelt ; waerom, als ook van zijne gefabrijkte
regelmaet in de naemvallen, hij die geen is, by wien de
aenvangeling den cieraet-stijl eerst moet gaen lezen en leeren ;
die geen, wiens ciertaal men zig veiligst 't allereerst ten
voorbeelt moet stellen ; 't welk men op die hoogdravende
en ongebonden uitweidinge, zo wel niet doen en kan met
Hooft, wien men daerom in de tweede plaatse moet beoefenen . Uit hoofde van dit gefabrijkte en regelmatige,
bestipter in Vondel dan in Hooft, wierpen zommige Hooft
in 't geheel wel achter Vondel : doch dezen gebrak hier
't regte gezigt ."
(UIT DE

Digtkundige Verhandelingen
H. VAN ALPHEN, 1782 .)

VAN

BOEKAANKONDIGING.

MAURITS SABBE : Het levee en de werken van
Michiel de Swaen . Brussel, Hayez, Drukker
der Koninklijke Academie van Belgie . 1905.
Nu Vlaanderen zijn plaats hernomen heeft in de Nederlandse letterkundige beweging van onze tijd, verdienen ook
de schakels die in bet Zuiden de Middeleeuwen met de
19de eeuw verbinden, meer aandacht dan er tot nu toe aan
geschonken werd . Al zijn daar weinig lichtpunten in bet
duister van de 17de en 18de eeuw, toch ontbreekt er iets
aan bet histories verband, wanneer hier b . v . bij Jonckbloet
een leemte to konstateren valt.
De bovengenoemde bekroonde verhandeling, een omvangrijke en grondige monografie, levert een belangrijke
bijdrage voor dit verwaarloosde hoofdstuk . De meeste lezers
zullen zelfs de naam van deze Duinkerkse rederijker
(1654-1707), tijdgenoot van bet derde geslacht van onze
zeventiende-eeuwers, niet kennen, of ze moesten zich herinneren dat Willems hem in zijn bekende Verhandeling
bespreekt, en Snellaert 1) hem zelfs als „een dichter van
den echten stempel" kenschetst .
Het eerste hoofdstuk geeft de schaarse levensbiezonderheden : de klassieke opvoeding bij de Jezuieten, zijn vestiging als heelmeester, en zijn rederijkerswerkzaamheid . Van
belang is vooral zijn bekering tot een mysties ascetisme,
')

Schets eener Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde *, 192 .
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waarin de schr. terecht aanleiding vindt om hem met
Jan Luyken to vergelijken (blz . 23) . Uit die bekering vloeien
niet alleen overdreven zelfbeschuldigingen voort, die ons
aan Anna Bijns doen denken, maar ook de geringschatting
voor zijn eigen werk, vooral voorzover dit geen stichtelik
karakter droeg . Bij zijn leven zijn dan ook slechts zijn
vertaalde werken uitgegeven .
Daarop volgt dan een beschrijving van de werken die
ons uit latere drukken of uit de handschriften bekend zijn .
Het tweede hoofdstuk, Krakeelende Rederijkers, behandelt
een kwestie die op zichzelf onbeduidend is, maar die ons
in staat stelt „een eigenaardig kijkje to nemen op de bedrijvigheid der Zuid-nederlandsche rederijkersgilden op het
einde der 17de en bet begin der 18de eeuw ." Daardoor
leren we kennen ,bet literair geweten dier dagen" en „de
omgeving waarin De Swaen zich bewoog ." (blz . 59) . 1)
Zeer juist formuleert Sabbe dan bet hoofddoel van zijn
onderzoek in deze vraag : „In welke maat is hij (De Swaen)
met die rederijkersomgeving vergroeid, in welke maat raakt
zijn kunstpersoonlijkheid er in verloren, in welke maat
heeft hij er zich uit losgewerkt naar den hoogeren trap
van den zelfstandig denkenden en voelenden dichter?" (blz . 62) .
Een merkwaardig geschrift van De Swaen wordt in bet
tweede gedeelte van dit hoofdstuk besproken, de Rymkonst,
een bewerking van de Ars poetica, ,gepast op de heden
daegsche oeffening der Nederduytsche taele ." Dit is dus
een tegenhanger van Pels z'n theoretiese beschouwingen,
en als maatstaf voor bet kunst-peil in bet Zuiden, van
niet minder belang .
Hot derde hoofdstuk is gewijd aan de Treurspelen (Mauritius ; Catharina ; Zedighe Doot van Carel V, en de vertalingen van de Cid en de Andronicus) . Hot bestek van
doze aankondiging laat niet toe, daar nader op in to gaan .
Alleen wijs ik op bet opmerkelike feit, dat Sabbe Jonckbloet's
`) Vgl . op blz . 61 het oordeel van de tijdgenoot P . L a b u s over
de Zuid-Nederlandse litteraire voortbrengselen op het einde van de
l7de eeuw.
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beschouwing van bet Vondeliaanse drama in bescherming
neemt tegen Looten (blz . 116 vlg .), en op dezelfde gronden
als Jonckbloet een afkeurend oordeel uitspreekt over De
Swaen als tragicus . Volgens Sabbe moeten de treurspelen
van De Swaen, evenals die van Vondel, gewogen worden
volgens de theorie van Aristoteles-Scaliger, die door de
beide dichters zeif nadrukkelik verdedigd werd . Daartegenover trof mij deze uitspraak van Sabbe (blz . 115) : „Konden
wij nog De Swaen's tafereelen bekijken met eerbiedige, geloovige oogen, zooals bet vrome middeleeuwsche publiek
de naleve mysterie-spelen bekeek, dan zouden wij er wellicht nog heel wat genot aan hebben ." Als nu later blijkt
dat de geestelike kern van De Swaen's pokie eigenlik
Middeleeuws is, zou dan de beoordelaar, die in de geest
van dit werk door wil dringen, niet verstandiger doen ondanks alle theorie - als hij een poging waagde om zich
tegenover deze kunst to plaatsen als tegenover een mysteriespel? Als een dergelijke historiese waardering voor ons
modernen geheel onmogelik is, dan zou immers ook een
zeer groot deel van de Middeleeuwse kunst voor ons „van
geringe waarde" worden? Een eigen oordeel over deze drama's
heb ik natuurlik niet, maar blijkens Sabbe's analyse is de
familie-trek, die deze stukken met Vondel's kunst gemeen
hebben, onmiskenbaar . „De Swaen's voornaamste bekommering is stichtelijk op ons gemoed to werken . Hij wil door
bet treurspel de harten tot God verheffen en de zielen
louteren . Hij treedt op bet tooneel als de predikant op den
predikstoel . Zijne helden en heldinnen zijn christene deugden in menschelijke lichamen, zonder menschelijke ziel .
Mauritius is de volstrekte, grenzenlooze onderwerping aan
Gods bevelen, Catharina de onbevlekbare kuischheid en
de geestdrijvende godsdienstijver, Keizer Karel de heilige
afkeer voor ijdele, broze, wereldsche pracht en grootheid"
(blz . 119) .
Een afzonderlik hoofdstuk (IV) behandelt bet blijspel
De Gecroonde Leerse, „een voortbrengsel van den volkschen
geest, die bij De Swaen onder de korst van bet classicisme
schuilde." Dit is eigenlik een gedramatiseerde anekdote,
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die in de volksmond leefde : een bezoek van Karel V aan
een schoenlappersgezin, waar hij onbekend een vrolike
avond meeviert . De Swaen heeft daar een liefdes-intrigue
ingevlochten . Naast de werken van Ogier verdient deze
schildering van bet Vlaamse volksleven in de 17de eeuw
onze aandacht. Maar de auteur wordt zijn didaktiese neiging
niet ontrouw, want in de fieguur van Ambroos voert hij
de bespiegeling binnen, die bij bet realisme van dit stuk
scherp afsteekt : ,Ambroos is als bet ware De Swaen zelf,
die door bet stuk wandelt en zedeljke rvfmwerken voordraagt ." (blz. 158) . Zou Sabbe ons niet willen verplichten
door de kritiese uitgave van dit in vele opzichten interessaute kluchtspel, die hij zo wenselik acht?
Verreweg bet belangrijkste gedeelte van deze studie lijkt
mij bet vijfde hoofdstuk : Verhalende en lyrische Leerdichten .
Ook Sabbe is van oordeel ,dat De Swaen zich in zijn
godsdienstige gedichten bet hoogst verheft" (blz . 218) . Naast
de Zedelvjcke Rzjmwercken staat bet uitvoerige dichtstuk Het
leven en de Dood van Jesus-Christus .

Treffend is bet hoe hier de klassieke beschaving slechts
als een vernis de gebeel Middeleeuwse levensbeschouwing
dekt. Nog minder dan in bet Noorden was hier bet geestelik leven van de Middeleeuwen door hervorming en
renaissance aangetast en ontbonden . Maar terwijl de mystieke stromingen in bet Protestantism, ons in de poezie
van een Luyken of Lodensteyn geopenbaard, meer aan de
ketterse mystiek van de Middeleeuwen doen denken, zien
we in bet werk van de Swaen de rechtstreekse voortzetting
van bet naleve vijftiende-eeuwse volksgeloof, door de kerk
in recbtzinnige bedding gehouden. De ziel is Jezus' bruid
(blz . 172) ; bij de schildering van haar liefde worden de
vurigste zinnelike kleuren niet versmaad (blz . 173) ; in
schrille, afschuw-wekkende kleuren zien we de vergankelike
aardse schoonheid (blz . 174) ; bet kloosterleven blijft bet
ideaal (blz. 178) . In de taferelen van Christus' geboorte
vinden we de naieveteit van de Middeleeuwse kerstverhalen
en kerstliederen terug (blz . 186-189. 1)
') Vgl . Taal en Letteren 1901, b ;z . 75 ; 1903, blz . 289.
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Het Christus-portret op bl . 219 is geheel in Middeleeuwse
geest ; de beschrijving van Gabriels nederdaling noemt
Sabbe „zoo glanzend en bekoorlijk als dat van een seraphijn
uit Memlinc's hemelvisioenen ." (bl . 218) . Ik kan niet nalaten om tenminste dit citaat als proeve van De Swaen's
verzen hier of to schrijven
Den stillen voornacht dreef tangs 't swervende gewemel
Do silver sterren door den Diamanten hemel,
Doen Gabriel, van God gesonden, nederquam .
Syn bloosend' aensicht was omringelt met een vlam
Van Minnestralen, die vol lieffelyke lonken
Rondom syn witten hals, en blonte hairen blonken .
Een kleeding van lasuer met lelien bestort,
Bedekte syne teen ; aen 't middel-lyf omgort
Met peorelwit satyn, doorzaeyt met guide blommen .
De Hemelvrede scheen met hem beneen to kommen
Hy dreef de soetigheyt, lieftalligheyt en min
Veer hem ter aerden near wyt 't salig Hofgesin .
Hem volgden wederzyds twee seraphine Reyen,
Geschikt om tot de Bruyd den Bruydegom to geleyen . ')

Tot de aautrekkelikste verzen die in deze rubriek gegeven
worden, behoort ook de melodieuse parafrase van hat Stabat
Mater (bl . 222-224) .
Een oorspronkelike geest is De Swaen niet geweest . Tot
in zijn beeldspraak kunnen we zijn onzelfstandigheid nagaan (biz . 203), maar hij blijft eenvoudig en waar, met een
afkeer van alle opsmuk en mythologiese bombast, waaraan
de Noordeliker bewonderaars van Vondel zich bezondigden
1) Do invloed van de renaissance is in deze schildering niet to
miskennon. Toch niet zo stork als in de angel-fieguur, die ik mij uit
bet eerste bedrijf van Vondel's Maeghden herinner . Daar denken we
onmiddellik aan een engel van Rubens, een „rustigh jongeling" van
ideale lichaams-schoonheid :
„Zijn vleugels, bont van pluim, van mann' en nektar dropen .
't Gekrulde en gouden hair by locken nederhing .
En 't hagelwit gewaed, met goud gezoomt, ontfing
Door 't slingeren een zwier van boven tot beneden,
Niet minder aengenaem dan zyn volmaekte laden ."
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(blz . 184) . In zijn Rymkonst zegt hij : „De rymers van desen
tydt willen alle Vondelianen syn ; sy volgen nae alles wat
in hem hard en hoogdravend is ; maar versuymen syn
orden, aerdigheyd, statigheyd, schranderheyd en geleerdheyd. Dus vervallen sy in woestheyd, duysterheyd en ongeschiktheyd" (blz . 71) . In hetzelfde werk krijgen we ook
een karakteristiek van Cats ; hij is verontwaardigd dat Cats
door zijn landgenoten met ,onaerdige ondankbaerheyd" en
,,kleynachting" behandeld wordt . Hier verbergt de schrijver
dus niet dat hij Vondel en Cats als zijn leermeesters beschouwt. Sabbe heeft met duidelike voorbeelden de grote
invloed van deze ,modelsehrijvers" aangetoond (blz . 207215) : zowel de „sterke styl" van Vondel als de „soete styl"
van Cats, met zijn voorliefde voor het emblematiese (blz .180),
heeft de West-Vlaming bewonderd en nagevolgd . Sabbe
waarschuwt hier dat men De Swaen niet mag beoordelen
naar onze moderne maatstaf van oorspronkelikheid en eigen
vinding : „De 17de eeuw kende deze eischen niet of althans
niet in zoo sterke maat als wij . Wat De Swaen deed, achtte
hij zich in alle eerlijkheid geoorlooft . Hij eigende zich Vondel
toe, maar verwerkte hem tot iets nieuws, dat alleen nog
kenteekens van zijn oorsprong droeg . Dit liet De Swaen's
tijd toe . Bij tientallen zijn de zeventiende-eeuwsche schrijvers op to sommen, die met de Grieksche en Latijnsche
Wil men naast de verzen van De Swaen een 15de-eeuwse beschrijving leggen, zoals Sabbe dit deed bij de Kerstverhalen, dan kan men
die vinden in de Kalender voor do Protestanten in Nederland van 1861 ;
een tekst die ik later in hat Gentse hs . 1761 (fol . 3v) terug vond
„Doe die angel Gabriel den Gods soon Maria boetscappen soude, doe
nam hi gelijc enen conincstaf een septrum in sun hant, ende brac
voor der sonnen opganc doer den hemel, ende van der scoenster
wolken maecte hi enen mantel ende besette die mitten edelsten
stenen. Hi maecte eon crans van der suverlicsten bloemen des eert
schen paradijs der weelden . Hi maecte hem een hernessche van der
wortelen der edelster welrukender cruden, ende quam mit blinckenden
oghen, mit lichtenden aenschijn, mit scinenden clederen, mit heusschen, treckenden [hs . Gent : tuchteghen] gelaet ; mit claren licht ende
knielde neder voer der maecht als een nuwe ionc ridder [hs. Gent :
als eon schoen ionc ridder] etc.
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classieken deden, wat De Swaen met zijn Nederlandsche
modellen heeft gedaan . Als een bij wentelde hij zich met
wellust in de bloemen van Vondel's stijl en haalde er de
stof uit waarmede hij zijn honig maakte . Laat nu then
honig door smaak en aroma zijn oorsprong verraden, toch
behoort hij aan de bij, die ze ons schonk ." (blz . 215) . 1)
Men ziet dat de schrijver bier niet aarzelt om de middeleeuwse beschouwing van oorspronkelikheid op deze zeventiende-eeuwer toe to passen . Of dit in een zozeer veranderde
samenleving opgaat? Misschien schemert in dit oordeel
enige overschatting van ooze dichter door, bij de schrijver
van een monografie even begrijpelik als vergefelik . Misschien
is ook de vergelijking dat De Swaen „boven zijn rederijkende tijdgenooten zich verheft als de eik boven bet struikgewas," (blz. 224) wat sterk gekleurd . Maar al zouden wij
de waardering van Labus, dat deze dichtwerken „wel weerdt
zyn in goudt to drucken" (blz . 29) niet meer onderschrijven,
er schuilt in deze rederijker een echte poeet . Sabbe stelt
zijn talent boven dat van Poirters en Ogier ; ongetwijfeld
staat hij boven menige middelmatigheid, voor wie in onze
letterkundige geschiedenis een plaats ingeruimd is . Ook ter
illustratie van de grote invloed die de Noord-Nederlandse
letteren, met name Vondel en Cats, op bet Zuiden gehad
hebben, verdient De Swaen's werk ten volle bestudering .
Dr. Sabbe heeft met zijn degelike studie een goed werk
verricht . Het ware to wensen dat hij ons nu ook de beide
andere 17de-eeuwers uit bet Zuiden, Poirters en Ogier, in
hun omgeving schetste ; dan zou dit drietal met hun achtergrond ons een volledig beeld geven van bet letterkundige
leven in de Zuidelike gewesten, gedurende de 17de eeuw .
Maar ook nu moeten we de schrijver dankbaar zijn voor
deze belangrijke bijdrage tot dat ongeschreven hoofdstuk .
') Op blz . 207 herinnert de schr . aan,,de gelijkenissen die gotische
kerken van verschillende bouw-meesters vertoonen ." ,Doch niettegenstaande deze gelijkenis van bijzonderheden blijft de oprechtheid en
de zelfstandigheid van de verschillende bouwmeesters onverdacht.
Assen,

Maart '06.

C. G . N .

DE VooYS .
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De Gids, Junie 1905, o . a . : S a r a B o u t e r s e, Ronald de toovenaar .
De XX Eeuw, Junie 1905, o. a . : A e g. W . T i m m e r m a n, Eon
ontmoeting . - A u g . P e a u x, Gedichten . - H. B o u m a,
Verzen . - Herman H e y e r m a n s Jr ., De meid .
De Beweging, Junie 1905, o a . : Is . P . D e V o o y s, Gedichten . F r e d e r i k van E e d e n, Stem van Geenerzijds .
Vlaanderen, Mei 1905, o . a. : R e i m o n d S t ij n s, Hot onherstelbare . - K a r e l van de W o e s t ij n e, Do Geschiedenis van
hot gedicht.
Noord en Zuid, Mei 1905, o. a. : J. E . t e r G o u w, Taal en Zeden
onzer Vaderen, toegelicht door eenige oude Kluchtspelen XVIII,
Allerlei, woorden, uitdrukkingen en spreekwoorden .
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Lyriek. Bloemlezing . Met een Voorwoord van Van Elring .
(L . J . Veen, Amsterdam) .

M e y i e r . (F e n n a d e) Ik worstel en kom boven . f 2 .40, geb. f 2 .90 .
L o u i s e B . B . Zooals do ouden zongen . f 2.50, geb . f 2.90.
V roe d e . (d e) Vertellingen van den „Ouden Veldhuis" (uit den
loopbaan van een Indisch Sergeant) . f 2.50, geb. f 2 .90 .
Zomer-nummer Studio" f 3.50.
B e n o i s t-H a n a p p i e r . Le Drama naturaliste en allemagno f 4 .15 .

RUSSISCHE VOLKSZANGERS.

In den Xden jaargang van dit tijdschrift, p . 168, deelt
N. A . Cramer eenige zeer interessante bijzonderheden mee
aangaande een zekere Irene Fedorowna, een Russische
zangeres van epische liederen, uit bet gouvernement Olonets, dat ligt tusschen Finland en de gouvernementen
Nowgorod en Archangelsk . In onze dagen is bet epos,
zooals bet tot nu toe is blijven voortleven onder de boerenbevolking van eenige gouvernementen, een geliefd onderwerp van onderzoek voor vele Russische philologen en
ethnographen . Onlangs kreeg ik in handen de verzameling
van epische liederen uit hot gouvernement Archangelsk,
die door A . W . Markow is bijeengebracht en uitgegeven
onder den titel ,Belomorskija Byliny" (d . w. z . „epische
liederen van de Witte Zee") . De kennismaking met dit
work van een van de uitstekendste jongere Russische
ethnographen heeft mij er toe doen besluiten, om een en
ander mee to deelen over „Russische volkszangers" .
Evenals op zoo velerlei gebied treffen wij ook op dat
van bet volksepos in Rusland toestanden aan, zooals die
waarschijnlijk eeuwen geleden ook in West-Europa hebben
bestaan ; maar hier zijn ze langzamerhand verdwenen tengevolge van de steeds intensiever wordende ,beschaving" .
Eon nadere kennismaking met zulke ouderwetsche toestanden
kan er veel toe bijdragen om onze voorstelling van zooals 't
vroeger hier in 't Westen was duidelijker en juister to maken .
T.

EN

L . xv .

21

326

N . VAN WIJK .

Ik begin met een enkel woord over den oudst bekenden
Russischen zanger, Bojan, die vermeld wordt in het lied
„van den veldtocht van Igor", dat dagteekent van ± 1200 .
Bojan wordt hier genoemd Wesjtsjij, d. w . z. „iemand die
alles weet en welsprekend is" (zoo vertaalt Boeslajew het
woord), verder : „de nachtegaal van den ouden tijd" en
,,afstammeling van Weles" ; vooral deze laatste benaming
is eigenaardig : Weles is een oude, heidensche god van de
Slaven ; behalve hier is in het Russische epos van heidensche
goden nergens sprake . Bojan placht zijn gezang to accompagneeren met snarenspel ; hij kende de verhalen van oude
veeten en bezong behalve Igor ook veel andere vorsten
Mstislaw, Jaroslaw, Swjatoslaw, Roman, Wseslaw en Oleg,
die resp . in 1033, 1054, 1076, 1079, 1101, 1115 gestorven
zijn . De bekende, onlangs gestorven, litteratuur-historicus
Pypin ziet in Bojan een vertegenwoordiger van een klasse
van menschen, waarvan overigens in Rusland weinig of
niets bekend is : Bojan is een v o r s t e n z a n g e r . Dit
woord is niet op to vatten in de beteekenis van een hofzanger, die op bevel van zijn vorst gedichten maakt : Bojan
is en blijft een volkszanger, maar het belangrijkste wat hij
kent op de wereld, zijn de daden van de vorsten, in wier
onmiddellijke omgeving hij leeft, en deze daden zijn voor
alles waard om bezongen to worden . Bojan is een godenzoon
en aan de goden dankt hij de gave van zang en poezie.
Zeer terecht heeft Pypin hem vergeleken met Demodocus,
den hofdichter van den Phaeakenkoning, van wien wij bij
Homerus lezen (Od . 8, 44) : rw yap pa rids nrepi 'acezu aotaiiv.
Dergelijke zangers treden ook in andere oude heldendichten
op ; ik herinner hier nog aan den cyninges thegn, / guma
gilphlceden, gidda gemyndig, / se the eal-fela eald-gesegena /
worn gemunde, die in den Beowulf (868 vv .) aan koning
Hrodgar's hof optreedt, en daar o .a. de heldendaden van
Sigemund bezingt . Het allermeest herinnert ons Bojan wel
aan then ouden, blinden zanger Bernlef, die volgens de
vita Liudgeri in de nabijheid van Dokkum woonde, en die
bij zijn landgenooten zoo geliefd was, omdat hij „antiquorum
actus regumque certamina bene noverat psallendo promere ."
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Waarschijnlijk zijn er in den ouden tijd vrij veel zangers
geweest van het soort van Bojan, maar wij weten niets
van hen . De oorzaak hiervan is hoofdzakelijk to zoeken
in het feit, dat de niet-geestelijke poezie werd beschouwd
als uit den booze . Wij mogen veronderstellen, dat in den
tijd van Ruslands bekeering tot het Christendom de volkszangers gebruikt werden, om de nieuwe leer ingang to
doen vinden. Bernlef zong na zijn bekeering psalmen in
plaats van krijgszangen, de Heliand is gemaakt door een
gedoopten Sakser, ,qui apud suos non ignobilis vates habebatur" : dergelijke gevallen zullen ook in Rusland wel voorgekomen zijn. Maar wij kunnen hier slechts vermoeden,
want de oude geschiedboeken spreken er niet van . - Wat
die heidensche dichters zongen, daarvan weten wij ongeveer
niets . In Rusland is van de heidensche overleveringen van
voor de bekeering nog heel wat minder bekend dan in
West-Europa, ofschoon ook hier een massa verloren moet
zijn gegaan : wijst bijv . niet de Finn-episode uit den Beowulf
op een nog bijna onbekenden sagenkring, die betrekking
had op de oudste geschiedenis van Friesland ?
Waarschijnlijk heeft de Christianiseering van het Russische yolk veel punten van overeenkomst gehad met die
van de Germanen . In West-Europa wisten de Christenzendelingen de nieuwe leer o.a. daardoor ingang to doen
vinden, dat zij oude heidensche opvattingen en gebruiken
overnamen en ze in verband brachten met hun Christendom .
En de inhoud van de Heilige Schrift werd daardoor sympathieker aan de bevolking, dat hij in eenigszins heidensehen
vorm werd meegedeeld . De Heliand is daarvan een sprekend
voorbeeld. Misschien nog langzamer dan onze voorouders
hebben de Russen hun oude opvattingen afgelegd, en verscheidene eeuwen na grootvorst Wladimir, den bekeerder
van Rusland, is het geloof van de Russische boerenbevolking
een wonderlijk samenmengsel geweest van heidensche en
christelijke opvattingen . Maar de oud-Russische letterkunde
geeft ons niet zoo'n duidelijk beeld van then toestand als
de Germaansche : van een epos als de Heliand, Christelijk
van inhoud, heidensch van vorm, geen spoor . Het schijnt
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wel, alsof de Christelijke schrijvers bet heidendom willen
doodzwijgen . Ja ze gaan nog verder : herhaaldeliik is in
de vrome oud-Russische geschriften sprake van ,,godslasterlijke" en „duivelsehe" liederen, en gedurende vele
eeuwen verbieden de keizers telkens, dat deze gezongen
worden ; de zangers weren zij van hun hof . En wat zijn
dat voor ,duivelsehe" liederen ? Voor een groot deel
„bylinen", epische volksgedichten, die niet uit den heidenschen tijd dateeren, maar die eenvoudig daarom verboden
worden, omdat alleen godsdienstige poezie geduld wordt.
Zoo gaat het door tot de tweede heeft van de 17de eeuw .
Eeuwen lang worden er geen „bylinen" opgeteekend, omdat
diegenen, die er toe in staat geweest zouden zijn, dit genre
van poezie verfoeiden en hun best deden, bet geheel uit
to roeien. Een karakteristiek feit is het, dat een van de
oudste opteekenaars, zoo niet de alleroudste, van wereldlijke
liederen geen Rus is, maar een Engelschman, een zekere
Richard James, die omstreeks 1620 als gezantschapsgeestelijke
eenigen tijd in Moscou vertoefd heeft . Wel hebben wij hier
niet to doen met „bylinen", het meerendeel van deze liederen
hebben betrekking op gebeurtenissen uit dien zelfden tijd ;
maar ook deze liederen werden door de Russen zelf niet
verzameld.
Er bestaan uit de l7de eeuw eenige verzamelingen
van allerlei mogelijke liederen en verhalen ; en daaronder
vindt men hier en daar ook „bylinen" . In dien tijd werden
er echter nog niet veel opgeschreven, de meeste, die wij
kennen, zijn pas heel kort bekend .
Wat is de inhoud van de „bylinen" ? Het zijn epische
liederen, die verschillende helden bezingen . Het meest
bekend is die cyclus, waarvan vorst Wladimir van Kiew,
die Rusland gechristianiseerd heeft, bet middelpunt is.
Maar Wladimir zelf speelt gewoonlijk een vrij passieve rol :
het zijn zijn „bogatyri", (helden), die de groote daden
verrichten . Er bestaan punten van overeenkomst met de
Frankische Karelromans . In beide cyclussen vinden wij
een vorst, die werkelijk eens bestaan heeft, maar die in
het lied veel trekken vertoont, die hij in de werkelijkheid
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nooit heeft bezeten . Karel is omringd door helden, waaronder verschillende historische personen zijn, maar eenigen
hiervan leefden een paar eeuwen na Karel 1) ; in verschillende
romans zijn overleveringen van verschillende streken dooreengevlochten . Lets dergelijks kan men zeggen van het
Russische epos . Veel Russische geleerden hebben gepoogd,
den historischen kern op to sporen, die ten grondslag moot
liggen aan de verhalen van I1ja Moeromets, Dobrynja
Nikitytsj en Aljosja Popowitsj, om alleen maar de drie
bekendste helden to noemen . Niet overal is de historische
waarheid gemakkelijk to vinden ; maar waar men er in
geslaagd is, daar bleek gewoonlijk, hoe in de „bylinen"
overleveringen van verschillende tijden en plaatsen tot 66n
verhaal zijn samengevoegd . Zoo is Aljosja Popowitsj een
historische persoon, maar hij leefde eenige eeuwen na
Wladimir, en niet in Kiew, maar nabij Rostow . 2 )
1) Men vergelij ko bij v ., wat t o W i n k e l Geschied . der Nederl .
Letterk . I, 126 vv. schrijft over W i l l e m van O r a n j e .
E)
Bij den inhoud van do afzonderlijke bylinen' zal ik niet stilstaan . Zeer zeker zou hot interessante resultaten kunnen opleveren,
als men er eens in slaagde, hot historische van het niet-historische
to scheiden en aan to wijzen, in hoeverre do verhalen, die tot do
laatstgenoemde groep behooren, samenhangen met de overleveringen
van andere volkeren . Herhaaldelijk worden wij herinnerd aan nietRussische verhalen . Zoo doet do tocht van I 1 j a Moor o m e t s van zijn
geboorteplaats Moerom naar W 1 a d i m i rs hof to Kiew denken aan
Theseus' reis van Troezen naar Athene . I1ja wil den kortsten weg
nemen, ofschoon die zeer gevaarlijk is ; eon reus, S o l o w e j, weigort
daar aan alle reizenden den doortocht, hij valt hen aan en doodtze :
I l j a slaagt or in, den reus to overwinnen, en bij Wladimir aangekomen beroomt hij or zich op, den rechtstreekschen weg naar Kiew to
hebben ,gezuiverd" . Op dienzelfden tocht bevrijdt 1 l,j a een stad, waar
hij voorbij komt, van een boozen geest (eon ,heidensche" of ,goddelooze kracht", zeggen do „bylinen") en wordt dan, althans volgens
de redactie die men bij Markow vindt, door de bewoners van die
streek uitgenoodigd, bij hen to blijven en bun koning to worden .
Doet dit niet dadelijk denken aan Oedipus, die Thebe van de
Sphinx bevrtjdde, en aan dergelijke verhalen, zooals ze ook in andere
landen bestaan? Zeer zeker zou het van groot belang zijn, als iemand
eens van de verschillende „byline"-motieven naging, waar zij elders
nog voorkomen . Eon begin is reeds gemaakt met dit onderzoek . Zoo
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Reeds in zeer oude tijden, in de elfde eeuw en vroeger,
zullen er wel epische liederen bestaan hebben, maar iets
zekers is er niet van bekend . Het Igor-lied van omstreeks
1200 staat geheel alleen, en is van geheel anderen aard,
dan wat wij „bylinen" plegen to noemen . Dat er in then
ouden tijd liederen bestaan hebben, daarop wijzen o .a.
verschillende fantastische verhalen uit de oude chronieken,
zooals de zgn . ,chroniek van Nestor" ; zoo zal bijv . wel een
lied ten grondslag liggen aan bet verhaal van Olga, die
een schip met gezanten van een vreemd yolk, waartegen
haar man was gesneuveld, een eind ver liet wegdragen
door haar knechten, terwijl zij aan de vreemdelingen wijs
maakte, dat dit een bewijs van eerbied en onderdanigheid
was . Maar zij had den vorigen nacht een grooten en diepen
kuil laten graven, waarin zij bet schip en zijn bemanning
liet neergooien en begraven .
In den loop van de eeuwen heeft bet volks-epos zich
stork gewijzigd . Men neemt aan, dat bet in de 17de eeuw
den vorm heeft gekregen, waarin wij bet kennen en waarin
bet nog voortleeft onder de bevolking .
Nog maar in enkele gouvernementen vindt men van
die zangers, die „bylinen" zingen of ,zeggen", zooals in
sommige streken de technische term is . Zoodra zoo'n zanger
bij toeval eens in een grootere stad komt, wordt van die
gelegenheid gebruik gemaakt, om de leerlingen van middelbare scholen to laten kennismaken met dit eigenaardige
heeft Z j d a n o w in zijn work over hot ,Russische byline" -epos" al
vrij wat stof bijeengebracht . BU hem vinden wij o .a . een Russische
redactie van het Polyp hem u s-verhaal . De,,byline" van M i c h a j l o,
die op reis gaande zijn vronw aan de zorg van zijn moeder toevertrouwt, en als hij terugkeert, haar vermoord vindt door haar schoonmoeder,, wordt vergeleken met liederen, in allerlei talen geschreven,
waarin hetzelfde thema wordt behandeld ; enz . enz . Groote moeilijkheden levert het opsporen van den historischen kern op : ook bij
hot onderzoeken van onze West-Europeesche epopeen bestaat die
moeilijkheid, maar hier hebben wlj toch moor gegevens : wat is or
echter bekend van de Russische historie in den tijd van de Mongoolsche overheersching en van de helden, die toen voor hun vaderland
hebben gestreden?
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genre van volkspoezie . Zeer veel „bylinen" zijn opgeteekend
in bet gouvernement van Olonets, en hier worden herhaaldelijk nog weer nieuwe gevonden . Maar ook in andere
streken leeft bet volksepos nog voort, o .a. in bet hooge
Noorden, in de nabijheid van de Witte Zee . In 1898 waren
uit bet gouvernement Archangelsk ongeveer 30 „bylinen"
bekend. 1898-1900 reisden in die streken de twee ethnographen Markow en Grigorjew, aan wie bet bleek, dat
hier een schat van oude liederen bewaard gebleven is,
waarvan bet bestaan door niemand nog vermoed was . Zij
bezochten ieder een ander gedeelte van de Witte-Zee-kust .
Of Grigorjew's verzameling al is uitgegeven, is mij niet
bekend, maar van Markow's book kan ik eon en ander
meedeelen . In een vrij korte inleiding vertelt hij ons veel
interessants van zijn eigen ervaringen en van de levenscondities van de bevolking daar in 't hooge Noorden, die
bet bewaard blijven van zooveel „bylinen" mogelijk gemaakt
hebben .
In Augustus 1898 heeft Markow eenige dagen doorgebracht in bet dorp Zimnjaja Zolotitsa, op dat gedeelte
van de oostkust van de Witte zee, dat ,Zimnij Bereg"
(winter-oever) heet . Hij bemerkte, dat daar veel „bylinen"
to vinden waren, voor een deel nog geheel onbekende, en
daarom reisde hij in Juni 1899 weer naar de Witte Zee,
hopende in een maand tijds de liederen to kunnen opschrijven, die hij in bet dorp Zimnjaja Zolotitsa en langs de
rivier de Mezen zou hooren . Maar bet aantal liederen, dat
in Zimnjaja Zolotitsa bekend is, bleek zoo groot, dat hij
zijn tijd ruim noodig had, om alleen hier klaar to komen .
116 liederen (starina oude tijd' wordt zoo'n byline"
genoemd in die streken) zijn hem voorgezongen of voor
hem gereciteerd door 6 boerenvrouwen en 5 boeren . In 't
geheel woonden in bet dorp 11 zangers en 13 zangeressen,
een zeer groot aantal, als wij bedenken, dat bet heele dorp
bestaat uit slechts 150 hofsteden . De inhoud van de „bylinen"
is dan ook zoo bekend bij de bevolking, dat de kinderen
in hun spelen zich zelf de namen van bekende helden uit
bet epos, zooals Ilja Moeromets, geven . Colossaal is hot
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geheugen van zulke zangers . Een boerenvrouw, Agrafena
Matwejewna Krjoekowa had een bijzonder groot repertoire .
Zij was geboren op den ,Terskij Bereg" (een gedeelte van
de westkust van de Witte Zee) ; daar woont een geheel
andere bevolking, die weinig in aanraking komt met die
van Zolotitsa, die andere gewoonten heeft en een ander
dialect spreekt . Git haar geboorteplaats had zij ongeveer
40 „bylinen" meegebracht, die ze als jong meisje had
geleerd ; in haar nieuwe woonplaats was haar repertoire
nog veel grooter geworden : aan Markow heeft zij 60 liederen
voorgezongen, samen niet minder dan 10300 versregels .
Zoo goed was haar geheugen, dat ze niet alleen dit alles
van buiten kende, maar zelfs van allerlei woorden direct
wist to zeggen, in welke gedeelten van welke liederen zij
voorkwamen . Zij was uiterst bescheiden en hield er niet
van voor publiek to zingen ; de menschen waren heel verbaasd, toen Markow vertelde, dat zij 60 „bylinen" kende .
Van de waarheid van wat zij zong was zij volkomen overtuigd, alleen enkele kleinigheden verklaarde zij voor
,,leugens ." Bylinen zingen hield zij voor een goed werk,
en bij voorkeur deed zij het in den vastentijd . Zij placht,
alvorens voor anderen een stuk to reciteeren, het eerst voor
zichzelf op to zeggen ; anders zou zij eens fouten kunnen
maken, en wie iets weglaat of toevoegt aan den inhoud,
die is volgens haar meening ,vervloekt ." Niet alle zangers
en niet alle toehoorders hechten zoo'n waarde aan den
inhoud : velen willen den schijn aannemen, alsof zij er niet
meer aan gelooven ; anders zou men hen eens voor nalef
of dom kunnen houden ! Maar verschillende boeren, die aan
Markow hun ongeloof hadden geopenbaard, raakten toch
geheel in extase, als er gereciteerd werd, en toen bij v . de
zanger Sedoenow van den roover Solowej zong, die een
held met paard en al inslikte, konden de toehoorders zich
niet weerhouden, de opmerking to maken : ,wat een muil!"
en toen de held llja Moeromets mikte op het oog van
Solowej, hoorde Markow zeggen : „een klein schijfje !"Over
't algemeen houdt de bevolking de oude helden voor een
ander soort wezens dan zij zelf zijn, met grootere afmetingen
in alle opzichten .
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De zangers vormen in bet Archangelsehe gouvernement
evenmin als elders een bepaalden stand . Wie veel liederen
kept, pleegt die van tijd tot tijd to reciteeren, vooral tegen
of op de groote Christelijke feestdagen, en dan gewoonlijk
niet voor een groot publiek, maar voor huisgenooten en
kennissen. Zij, die op die manier eenige malen hetzelfde
lied gehoord hebben, onthouden dat, als zij een good geheugen hebben, als van zelf, en van hen gaat bet later
weer over op een jongere generatie .
Voor bet reciteeren van zoo'n lied is vrij veel tijd noodig
bet gaat langzaam, in een slepend rythme, en men moot
eenzelfde lied minstens eenige malen gehoord hebben, om
bet zelf to kunnen nazingen . Hilferding heeft zeer zeker
met recht in zijn „bylinen"-uitgave er op opmerkzaam
gemaakt, dat de meeste zangers en zangeressen in 't gouvernement Olonets een ambacht uitoefenen, waarmee men
zich al sprekende kan hezighouden . Hetzelfde geldt van
de bewoners van Zimnjaja Zolotitsa : alle zangers op een
na brengen den tijd, dat ze thuis zijn, door met bet knoopeE
van netten e . dgl . En buitenshuis hebben zij niet minder
vrijen tijd : 's zomers gaan manners zoowel als vrouwen op
de zalmvangst uit . De bevolking van den , Winteroever"
heeft een ondernemende natuur ; gewoonlijk gaat men ver
van huis en dan leeft men in kleine hutjes aan bet strand,
met zijn drieen of vieren slechts, en men kort zich den
tijd, door elkaar de verhalen to doen van de oude helden .
En met hetzelfde tijdverdrijf vermaken zich de mannen
ook 's winters ; dan gaan zij vaak vrij lang van huis, op
de jacht . - Aan de kust van Moerman, ten N .W . van
de Witte Zee, worden geen „bylinen" gezongen en de
bewoners van Zolotitsa schrijven dat daaraan toe, dat men
er daar geen tijd voor heeft, door bet onafgebroken harde
werken .
Ook andere oorzaken, zegt Markow, hebben de bylinenoverlevering zoo krachtig in 't leven gehouden en wel :
bet ontbreken van goede scholen en de geringe ontwikkeling
van de bevolking - onder de zangers heeft M . opgemerkt,
zijn de gramotnyje, d. w . z. diegenen, die kunnen lezen en
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schrijven, de slechtste -, de verre afstand van de centra
van verkeer en tengevolge daarvan de eigenaardige volkstoestanden . In andere streken werden de bylinen verdrongen
door nieuwe genres van poezie, die uitgingen van Moscou
en van het gebied van de avontuurlijke Donsche en Oeralsche
Kozakken. Maar daar in het Hooge Noorden wist en hoorde
men bijna niets van wat er gebeurde in de groote wereld - en
niettegenstaande de betere en snellere verkeersmiddelen
is 't nog vrij wel zoo -, zonder veel emoties ging het
leven steeds op dezelfde wijze voort, niets kwam eenige
verandering brengen in de idee6n en de liefhebberijen van
deze lieden . In centraal-Rusland zijn de toestanden heel
wat anders geworden in den loop der eeuwen en al meer
begon men de belangstelling to verliezen voor dat nude
heroische tijdperk, waarvan men zich geen voorstelling meer
kon makers . De „heeren" en de „slaven" of „lijfeigenen" vormden de twee hoofdstanden van de maatschappij . De eeuwen
lang geknechte, onderdanige Russische boer verloor zooals
Hilferding zegt, „alle sympathie voor de idealen van vrije
kracht, die bezongen worden in de oude liederen ." Zich
zelf als een slaaf beschouwende, voelde hij zich niet meer
verwant met den epischen held . Geheel anders in het hooge
Noorden . Dikwijls zal men Rusland achterlijk noemen,
omdat er eerst in 1861 de lijfeigenschap is afgeschaft . Maar
wat moeten wij dan wel zeggen van de toestanden aan de
Witte Zee, waar men nog niet eens aan de lijfeigenschap
toe is? De „moezjiki" (boeren) van Zolotitsa „gedragen
zich tegenover iemand van een hoogeren stand als tegen
hun gelijke, - zij zullen hem niet als hun meerdere behandelen, maar ook zullen zij niet aarzelen, hem in bescherming to nemen, als anderen hem to kort willen doen,
al waren dat dan ook hun eigen dorpsgenooten . Als zij
hem tegenkomen, knikken zij eventjes met hun hoofd,
zonder hun muts of to nemen, en zij zullen hem even
goed als een boer, then zij kennen, ,molodets" (een kerel)
of ,moezjik" noemen, en in geen geval noemen zij hem
,,mijnheer", want dat woord kennen zij zelfs niet" (Markow,
blz . 11 v. van de Voorrede) .
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Wanneer Markow de hoofdconditie voor het bewaard
blijven van oude overleveringen en liederen zoekt in de
afgezonderde ligging, waardoor de bewoners van een streek
verhinderd worden, veel in aanraking to komen met vreemden, - dan kan men niet anders dan hem groot gelijk
geven . Talrijke feiten kunnen de juistheid van zijn opmerking bewijzen . Ik wil hier even de aandacht vestigen op
de meedeelingen van Jakobsen over Faero-sche toestanden, in
§ 10 van zijn inleiding op de „Faeroske folkesagn og aeventyr",
door hem uitgegeven voor het „Samfund til udgivelse of
gammel nordisk litteratur" to Kopenhagen, 1901 . Jakobsen
deelt mee, dat op de Faeroer de tijd voorbij is, waarin de
oude vertellingen door mondelinge overlevering van de
eene generatie op de andere overgingen ; en dit schrijft hij
hoofdzakelijk toe aan een wet, die in 1856 in working
getreden is, waarbij veel monopolen zijn afgeschaft en
vrijheid van handeldrijven is toegestaan : onmiddellijk
werden toen talrijke schepen gebouwd, er ontstonden contra
van handel, en de bevolking kwam meer dan vroeger in
aanraking met de buitenwereld . Er brak een periode aan
van snelle materieele en economische ontwikkeling . „Het
kon niet uitblijven, dat al het nieuwe, dat van buiten
inkwam, een nieuw stempel drukte op de levens- en denkwijze van de bevolking en tot zekere hoogte schadelijk
werkte op de cultuur en het geestelijk leven van de eilanden,
op de overlevering van de oude liederen en sagen ." Vroeger
bestond de gewoonte, dat de menschen 's winters avonds,
als hun dagtaak was afgeloopen, bijeenkwamen op zgn .
„kvoldsetur" („avondvergaderingeri'), waar dan de oudere
lieden sagen en verhalen uit de geschiedenis van de
Faeroer vertelden ; de jongeren luisterden toe, en deelden
later aan de opkomende generatie weer mee, wat zij zelf
als kind gehoord hadden. Op diezelfde „kvoldsetur" werden
ook liederen gereciteerd ; en Jakobsen kan zonder overdrijving zeggen, dat op deze winteravondbijeenkomsten de
jongelui hun eigenlijke onderricht ontvingen en gevormd
werden tot waardige leden van de Faero-sche maatschappij .
Van of 1856 echter hebben do „kvoldsetur" hun aanzien
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verloren, men heeft bet to druk gekregen met andere
bezigheden en daarvoor alleen heeft men belangstelling .
Wel zijn er nog heel wat menschen, die vrij wat oude liederen
kennen, maar „de vroeger zoo rijke mondelinge overlevering
van sagen is nu nauwelijks een schaduw van wat bet
vroeger is geweest ; van de oude historische sagen hoort
men nu gewoonlijk slechts brokstukken en de taal, waarin
(lie worden verteld, is tegenwoordig veel minder pittig
en karakteristiek dan vroeger ."
Hierboven deelde ik mee, dat Agrafena Matwejewna
Krjoekowa bet streng afkeurt, wanneer iemand in de
,,bylinen" iets verandert ; bier heeft zij in de eerste plaats
den inhoud op bet oog : wat den vorm aangaat, blijven
de liederen lang niet vrij van wijzigingen . Zoo kan men
aan de uitvoerige beschrijvingen van schepen - die er in
deze liederen zeer nieuwmodisch uitzien -, aan de vermelding van ,steppenwouden" e . dgl . (in deze streken heeft
men geen flauwe voorstelling er van, wat een steppe is),
aan de bescbrijving van een sledetocht in den zomer, aan
bet gebruik van sommige woorden in een eigenaardige
beteekenis (bijv . koecharka ,keukenmeid" voor ,dienstbode"
in 't algemeen) enz . enz . direct deze „bylinen" van die
van andere streken onderscheiden . - Dikwijls zal een
zanger een epitheton of een beschrijving, die hem nit een
lied bekend is, ook to pas gaan brengen in andere liederen .
Natuurlijk gaat dan wel eens de verandering van den vorm
gepaard met een van den inhoud, maar dikwijls gebeurt
bet onbewust, en niet iedere zanger is zoo correct als A . M .
Krjoekowa . - Zoo zijn er ook vaste epische motieven, die
herhaaldelijk terugkeeren : de „byline" kent eenige vorsten,
die op 90 jarigen leeftijd nog gaan trouwen, de held Wasjka
Torokasjka Zamorjanin treedt bij A . M . Krjoekowa viermaal
op ; altijd om voor zijn meester een vrouw to schaken of
ten huwelijk to vragen . Speelt bij eens een andere rol,
dan beet bij eenvoudig Torokasjka zonder meer .
Deze eigenaardigheden deden mij, toen ik er over las
in Markow's voorrede, telkens denken aan de Homerische
gedichten . En niet minder wordt men daaraan (en ook
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aan andere oude epopeen, zooals de Beowulf) herinnerd,
als men de „bylinen" zelf leest, met hun stereotype epitheta
en zinswendingen . Sommige zangers zijn zoo vertrouwd
met de eigenaardige „bylinen"-taal, dat bet hun absoluut geen
moeite kost, gedichten, die oorspronkelijk een andere maat
hadden, over to brengen in bet gewone epische rythme
met de hulp van woordherhalingen, stopwoorden enz . gnat
dat met betrekkelijk weinig moeite . Markow verhaalt, hoe
twee vrouwen, die hem alle „bylinen", die zij kenden,
hadden voorgezongen, en toch graag nog meer wilder verdienen, ten slotte een bekend soldatenliedje aanbieven,
maar in liet conventioneele „bylinen"-rythme,
Hoe de epische volksdichters en -zangers omspringen
met de historische stof, dat kan men leeren uit die gedichten,
die op de geschiedenis van latere perioden betrekking
hebben : zoo bestaat er een „byline" over „bet huiselijk
leven van Peter I ." Eenige personen dragen andere namen
dan in de werkelijkheid, maar men kan duidelijk herkennen
wie bedoeld zijn ; vele historische feiten uit bet leven van
Peter zelf en van zijn beide vrouwen en den kroonprins
Aleksej zijn in hoofdzaak juist weergegeven, maar de toon,
waarin bet gedicht geschreven is, is de naieve, gemoedelijke
toon van de „byline" . Eigenaardig klinkt bet bijv . vader
,,Oleksej" tegen zijn zoon to hooren zeggen : ,Trouw jij
toch, trouw jij, jonge kroonprins, trouw jij toch, hier bij
mij of waar je wilt1" en even typisch is bet antwoord
„Ik wil niet trouwen in het steenen Moscou ; bouw een mooie
stad voor mij, vadertje, maak Pitenburg voor mij, mask
daarvan een mooie stad ; ik ga weg, en daar zal ik wonen,
wonen en mijn eigen paleis hebben ." Als Peter Katerina
ten huwelijk vraagt, weet deze niet beter, of hij is een
gewone timmerman ; want dagelijks werkt hij to midden
van andere arbeiders ; zij laat nu die arbeiders beslissen,
of zij bet aanzoek zal aannemen : dezen raden bet haar
aan, zelf ook niet wetende, wie die timmerman is : en eerst
in de kerk, als de priester hun huwelijk inzegent, verrast
Peter haar met de mededeeling, wie hij eigenlijk is : haar
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schrik wordt dan door den dichter met groote naiveteit
geschilderd. 1)
Voor Markow zijn de liederen zelf hoofdzaak, voor de
personen van de zangers interesseert hij zich ook wel - hij
geeft van alle elf een korte levensbeschrijving -, maar
toch eerst in de tweede plaats . Een zeer mooie, en daarbij
zeer eenvoudige beschrijving van zoo'n zanger vinden wij
in de „Bylinen"-uitgave van Miller en Tichonrawow, blz .
269-271 . Die zanger heet Leontij Gawrilowitsj Toepitsyn ;
hij woonde in de nabijheid van Barnaoel, midden in Siberie .
De ethnograaf Goeljajew heeft zich verscheidene liederen
door hem laten voorzingen (die door Miller zijn uitgegeven)
en een zeer interessante levensschets van den zanger geleverd. Ik citeer hieruit het volgende
„Leontij Gawrilowitsj, - een godsdienstig, braaf man, is een merkwaardig type van een begaafden Grootrus, in
het bezit van een colossaal geheugen en opmerkingsgave .
In eenvoudige, duidelijke taal deelde hij uitvoerig alles mee,
wat hem overkomen was in zijn leven, wat hij had gezien
en gehoord van anderen . Overtuigd van de waarheid van
datgene, wat in de „bylinen" bezongen wordt, zong hij
deze, met een innerlijk gevoel van vreugde, dat ook op
zijn gelaat zichtbaar was, door zijn poetische natuur verplaatst in een wereld van fantasie . Muziek en zang maakten
blijkbaar een aangenamen indruk op hem, zooals men kon
opmaken uit den glimlach, die zich vertoonde op zijn
gelaat . 1) Als hij een hem bekende melodie hoorde, dan
') Zooals ze door de volksdichters van geslacht op geslacht zijn
overgeleverd, zijjn de verhalen uit do Moscou'sche en Petersburgsche
hofsfeer begrijpelijk en genietbaar geworden voor de boeren van
Zolotitsa. Hetzelfde middel werd door den Heliand •d ichter e .a. gebruikt, om den inhoud van den Bijbel ingang to doen vinden bb de
Germanen . Maar hier word aan die oude verhalen o p z e t t e l tj k een
Germaansche kleur gegeven, terwijl do geschiedenis van P e t e r
den G r o o t e n vermoedelijk wel langzamerhand als van zelf den
vorm heeft aangenomen, then wij nu in Zolotitsa aantreffen .
') T o e p i t s y n was blind ; hij heeft zelf aan G o e l j a j e w beschreven, hoe hij dit plotseling geworden is : naar huis terugkeerende
van een bezoek aan zijn broer, verloor hij op eens het gezicht, door
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kon hij met zijn fijn muzikaal gehoor, zich niet weerhouden,
om voor zich zelf die melodie mee aan to heffen . Behalve
,,bylinen" kende hij vrij veel volksliedjes, bruiloftsliedjes,
vroolijke versjes, sprookjes en legenden . Hoewel zijn stem
reeds zijn volheid en zijn frischheid had verloren, luisterden
alien toch aandachtig naar zijn ,bylinen" . Onze vrouwelijke
bedienden werden meermalen, wanneer hij begon to zinger,
tot tranen toe geroerd ."
Goes.

N . VAN WIJK .

een windvlaag, die hem in do oogen woei . En nooit na dien heeft
hij het terug gekregen . Leefden wij nog in de dagen van Homer a s,
een dichter zou van hem getuigen, wat wij ook lezen van D e m od o c u s : „de muze roofde hem zijn oogen, en gaf hem de gave van
het gezang" - Ook Bern 1 e f, de oude Friosche zanger, was blind .

NEDERLANDSE VOLKSBOEKEN .
(Vervolg van bladz. 556 XIVe jaargang .)

III .

OVER DE VOLKSBOEKEN .

2 . Dat Leuen, ende die Passie, ende VerheffInghe vander
heyliger maget sinte Kunera die in die stadt va Renen
rusiede is Mer haer tekene ende mirakelen die geschiet svjn en
noh dagelicx geschie die god gedae heeft doer die heylighe
Maghet Sinte Kunera . 1)
„O Blijde bruyt cristi Kunera de daer biste vrolijck met
den oppersten coninck . 0 innighe ende vrolicke sterre der
heyden . 0 denote vrolicke sael des volts . 0 Kunera blinckende
ghelijck een roose roet een stadighe hulpster de belaste
volcke die met sonden sijn beladen bidt voor ons de heere ."
,,Daer om laet ons bidden gode dat by ons met zijnder
gracien by wilt staen en vlichte op dat wi dat leuen der
heyliger maget sinte Kunera in duytschen voert mogen
brengen al so dat alle die dat leesen oft horen lesen daer
of gesticht en vbetert mogen werde."
Tot eigen en anderer zieleheil werd deze arbeid, als
zoveel andere in oude tijd, ondernomen . 't Moet overigens
voor de hollandse bewerker 'n arbeid zijn geweest, die 'm
om meer dan een reden interesseerde .
') Uitgeg . door N ii h o f f ; zie vorige j aarg. b] z . 376 .
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Vooreerst toch was Kunera 'm min of meer „rationale"
heilige ; immers volgens de overlevering bracht ze 't laatste
deel van haar leven in deze landstreek door, n .l. to Rhenen,
waar ze ook de dood als martelares vond en waar haar
graf was ; waar dus ook de meeste van haar „mirakelen"
geschied waren. In de twede plaats was de legende van
haar leven zeer interessant, vrij ,romanties" zelfs. Ze was
't kind van 'n kristen vorst, Aurelius, de zoon van de
koning van ,Oecani6n", en Florencia, dochter van 'n ,Soudaen" . Haar geboorte was voorspeld door 'n Jood, „dye
inde loop der hemele sach dz daer een dochter soude
gheboren werden dye inder kersten kercke menich groet
mirakel soude doen ." 1)
Dan hoorde ze later tot 't illustere gezelschap van Ursula,
en was zij de enigste van de „Elf dusent maechdekens"
die to Keulen „die doot ontginc," doordat ze gered werd
door de ,Coninck vanden Rijn Rabbodus ." En aan 't hof
van deze koning, waar ze door hem ,boven al sijn ander
huysghesin" verheven was, werd ze uit ,nidicheyt" door
de koningin en een van haar „ionefrouwen" verworgd .
En ten slotte werd ze door de eerste bischop van Utrecht
„sinte Wilboert" „eerlijcken verheuen ."
„En die verheffinghe leyde hi in Junio den xij . dach ."
Deze romantiese stof is door onze volksboek-schrijver
vrijwel letterlik vertaald, uit 'n latijnse bron natuurlik .
Welke bron door hem gebruikt is, heb 'k Diet kunnen
ontdekken . De uitgever van de reproduktie stelt 't verschijnen van dit volksboek omstreeks 1515 .
In de Chronicon Hollandiae, in 1620 versehenen van
Johannes Gerbrandus a Leydis, lezen we in Liber primes,
Cap . iv, v, vi De Martyrio Cunerae Virginis ; De Inuentione
eiusdem Virginis; De eiusdem translatione .. Welke bron
Johannes a Leydis hiervoor gebruikte, wordt Diet vermeld,
maar zijn latijn stemt vrijwel letterlik overeen met ons
') Terloops krijgen we zelfs to horen, hoe do vader van de voorspelde heilige in de gelegenheid komt, om tegenover de vrouw van
de Jood do rol to spelen van J o z e f in do bekende geschiedenis .
22
T . EN L . xv.
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volksboek . 1) Alleen de volgende, korte uitweidingen uit
dit laatste ontbreken in 't latijn.
In 't verhaal van de redding van Kunera door ,Rabbodus" : 2)
Mer si aesach met haren ogen alle die doden en bloestortinge
der zweerde en wonde, on die wrede aensichte der boser lie(T
dat ginc haer al doer haer hert on sterf met ee yegelic vanden
heyligen maechdekens ene sonderlingen doot in haer herte,
gelijc als dye ander ghemartelijt words van buten .

't Lijkt me toe, dat hier de vertaler 'n ogenblik z'n
eigen gedachten neerschreef, tussen z'n vertaalwerk in.
Zo lijkt me ook 't volgende, als leerzame les voor z'n
lezers, door de vertaler tussengeschoven .
In 't verhaal over 't geven van brood aan de armen
Ende si nam dat broet in haren schoot als si plach to doen
ende brocht dat do armen die daer lagen voor die poerten en
riepen. Sy plach hem to leeren dat sy verduldijch souden zijn
om den naem Gods in haer hert, in haer armoede ende pijn
Al waren si hoyden nochtas leerde si hem menich goet woort .

De volgende biezonderheid omtrent de straf die de
,,ioncfrouwe" voor haar misdaad aan Kunera kreeg, ontbreekt in 't latijn van Joh . a Leydis . Doze kan ecliter door
de vertaler wel uit zijn bron geput zijn
En die camenier welt in eon groot vuer vbrant . Alster geschreuen staet Die quade sullen qualick geloot werden om
haerder misdaet.

Ten slotte doen in ons volksboek de lieden uit Rhenen
aan bischop Willebrord wat uitvoeriger meedelingen omtrent
Kunera, dan in 't Latijn . Ook deze kan de vertaler wel
1) Behalve in do Acta Sanctorum lezen we over K u n e r a ook in
H . C r o m b a c h . Vindiciae Ursulanae (1647), b1z . 399 vg . 484 vg . 814
vg . en vooral 992 vgg .
In de Hist. Veter. Episcop . Ultraiect. van Job . d o B e c a en in de
Hist . Episc . Traject . van W i l h. H e d a vond 'k op W i l l e b r o r d u s
niets omtrent Kunera vermeld .
°) 't Latijn noemt de naam van doze koning niet .
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aan zijn bron ontleend hebben, hoewel hij deze uitweiding
evengoed ter meerdere verheerliking van Kunera, er zelf
kan bijgeschreven hebben .
en datter veel tekene geschiede die si dede want die crepelen
worden gaende, die douen horende, die blinde siende, die haer
sinnen verlooren hadden creghen wed haer vstant . En die
scipbrueckich gheweest zijn opd zee zijn by haer hulpe weder
to lade ghecomen, En deser duechden en mirakelen nemen
gheen eynde .
En iets verder
Sy was een vander elf duysent maechden en is gheworcht
met eenre dwale vander coniginne do vrouwe was van deser stede .
Overigens, zo 'k al schreef, stemmen de beide verhalen
zo goed als volkomen overeen . 't Waarschijnlikste zal dus
wel zijn, dat Joh . a Leydis in z'n kroniek een of ander
kerkelik stuk over de legende van Kunera inlaste, en dat
dit zelfde stuk ook door onze vertaler was gebruikt .
Na de legende komen dan noch 'n aantal ,teekenen en
mirakelen die god almachtich ghedaen heeft door die
heylighe maget ende martelersse sinte Kunera ." Deze geeft
Joh . a Leydis niet, maar verreweg de meeste vindt men
in de Acta Sanctorum 1), zij 't ook in 'n andere volgorde .
Ook deze heeft de schrijver van 't volksboek vertaald . Hij
wijst . r zelf op dat die mirakelen „al bescreue [zijn] to
Riene ind stadt ." De meeste zijn „den menschen gheschiet,"
maar achter in 't boek staan er ook enkele ,ouer de
onredelike creatuere en beeste ." Doze hebben allemaal
('t zijn er 6) betrekking op paarden, maar de schrijver
verzekert ons : „Die mirakelen vanden peerden ende andere
beeste en is gee ghetal ende zijn niet to vertellen noch wt
to spreken die dagelicx geschieden ." Over 't algemeen heeft
de schrijver zich zeer beperkt : als we 'm geloven willen
dan heeft ie ,dat honderste deel hier niet beschreuen
om der cortheyt wille" .
')

Die

duodecima Junii .
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Zoals 'k al in 't eerste gedeelte van m'n artiekel schreef, 1)
zal dit geen volksboek geweest zijn, voortgekomen uit 't
yolk, maar klaargemaakt voor 't yolk, in dit geval om de
dienst van de heilige Kunera bij de menigte aan to bevelen . Dit volksboek maakt op ons presies dezelfde indruk
als sommige boekjes van tegenwoordig, waarin een of ander
kwakzalversmiddeltje wordt beschreven, en achterin tal
van getuigschriften van die en van die, alle met naam
en toenaam, woonplaats en datum, soms ook portret : zo
goed mogelik gedokumenteerd dus ; die alien genezen werden
van dit en van dat door 't gebruik van 't wonderdadige
middel . Natuurlik is 't niet m'n bedoeling met deze vergelijking iemand to kwetsen, maar die indruk zal dit
volksboek op velen maken - niet't minst juist door z'n vorm.
Noch 'n kleine vermelding van de illustrasies. Vooral
't leven van Kunera is vrij goed geillustreerd : de belangrijkste momenten van haar geschiedenis vindt men er
afgebeeld : de voorspelling van haar geboorte ; haar redding
door koning „Rabbodus" ; 't mirakel van de verandering
van 't brood dat ze stilletjes aan de armen had willen
geven, in spaanders ; 't mirakel in de stal, waar men haar
begraven had ; haar ,verheffinghe" door Willebrord .
De geschiedenis van haar mirakelen is ook geillustreerd,
maar op de eigenaardige manier, waarop dat meer met
die volksboeken 't geval was : zo vindt men er 5 keer
't zelfde plaatje : 'n man in aanbidding neergeknield voor
de heilige Kunera . Ook treft men hier aan 't zelfde plaatje
als voor in 't boek, waar de geboorte van K . wordt voorspeld . Eindelik ook noch 'n zevental illustrasies bij de tekst .
3. Dit es die historie ende leuen vanden heilyghen heremvjt
sint Jan van Beuerley die svjnder suster vercrachte ende
vermoerde doer ingheue des viants. 1)
Zoals in de twede bijlage achter de uitgaaf van dit
volksboek vermeld staat, is dit 'n legende die men op naam
')

Zie vorige jaargang b1z. 387 .
') Uitgegeven door B r i l l, eerie Nederl . Volksboeken nr . VI ; zie
vorige jaarg. b1z . 377 .
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heeft gesteld van St. John of Beverley, bischop van
Hexham en daarna aartsbischop van York, maar in wiens
levensgeschiedenis deze gebeurtenissen niet voorkomen .
'n Engelse lezing van de legende is niet gevonden . Wel
bestaat er 'n franse en 'n italiaanse bewerking van . Met
deze heeft ons volksboek echter geen overeenkomst. Hieruit
zou men mogen besluiten, dat we hier, in tegenstelling
met 't zo pas besproken volksboek, weer met 'n echt
,,volksverhaal" to doen hebben ; levende onder 't yolk, en
nu door de een of ander to boek gesteld .
En we kunnen ons ook zo levendig voorstellen, dat deze
legende werkelik, in tegenstelling met de „gemaakte" van
Kunera, onder 't yolk met graagte werd verteld en aangehoord . Want ondanks 't „romantiese" van 't leven van
Kunera, heeft dat toch iets eentonigs, iets gelijkvormigs,
iets zoeteliks en braafs - al wordt ze ook gered uit 'n
grote moordpartij, en later geworgd en in 'n stal begraven .
Maar die historie van Jan van Beverley is heel wat anders
daar gaat doorheen 'n krachtige stroom van menselike
hartstocht, er zit iets spannends in, iets voor 'n drama
'n innerlijk goed en braaf mens, die echter in de strijd
tegen 't boze en slechte de zwakste blijkt to zijn, die daar •
door vervalt tot de vreselikste misdaden, en voor wie dan
komt 't bitterst, bitterst berouw - dat is 'n stuk leven,
droevig en somber om de grote macht van 't kwaad die
eruit blijkt, maar - leven! En bij alle neiging tot fantaseren, bij alle lust in zoveel wat wonderbaarlik is, heeft
de mens toch iedere dag to doen met de realiteit, en komt hij dan ook zo vaak onder de bekoring van, heeft
behoefte aan iets ,re6els," onder welke vorm dan ook . En
'n stuk gemoedsleven is ook reeel ; en de tragedie van
't kwade-doen-dat-men-niet-wil is ook reeel !
Dat is voor ons noch de bekoring die eruitgaat van dit
volksboek . 't Is niet 't heremiet worden van 'n koningzoon,
niet 't optreden van de duivel ,in die ghedaente eens
enghels," niet de bloedschande en de moord, niet de paus
en niet de „penitencien" van „de heylighe heremijt,"
evenmin als 't uit 't graf opstaan van een die al 7 jaren
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lang dood is - al waren dit voor 't yolk van de middelewen allemaal bekoringen to meer . Voor ons ligt de aantrekkelikheid van dit verhaal alleen in 't echt psychologiese
en echt tragiese ervan : daar is 'n mens, die de eenzaamheid gezocht heeft, uit vrees dat 't kwade in de wereld
vat op 'm zou hebben, maar die juist in die eenzaamheid
zo weinig weerstand aan z'n hartstochten kan bieden en dan volgt de misdaad en daarna 't berouw . Dat is de
werkelikheid van toen, en ook noch van nu
't Mooist gezien en 't best gevoeld uit de hele legende
is wel 't ogenblik dat de paus de boetvaardige zondaar
verwijst naar Jan van Beverley.
Hij zegt
Pelgrim uwen rouwe is seer groot
Dat merck ick wel aan a ghelaet
Maer ick en can vinden ghenen raet
.
.
Wat penitencie ick u mocht setten
Daerom gaet sonder langher letten
Wederomme nu to hant
Aldaer ghi woont in Enghelant
Ende bespreect u met Janne van Beverlaeye
Ende leeft bi sinen raeye .

Wel roept de pelgrim vol wanhoop uit
Dat is mi eon cranck toeverlaet
Dat ick aen mi selven ben ghewijst

maar hij legt zich zelf 'n zeer zware penitencie op en krijgt vergeving van zonden. M .a.w . d e zondaar die berouw
voelt over z'n misdaden, heeft dat uit to vechten met zich
zel f alleen, zonder daarbij to kunnen rekenen op de steun
en hulp van anderen ; maar ook - hij behoeft die steun niet .
Dat is iets vreemds, iets ongewoons to midden van
't roomse kristendom van de middelewen, dat geloof in 't
kunnen van de mens zelf, zonder hulp van aardse of
hemelse godheden . Wel roept Jan van Beverley na 't antwoord van de paus de hulp in van Maria, maar dat hij
die hulp verkreeg wordt niet uitdrukkelik vermeld, en 't
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blijft in elk geval 'n feit, dat hij zich zelf de penitencie
oplei .
Zou dit'n vingerwijzing kunnen zijn, om de oorspronkelike
kern van de legende to zoeken buiten 't kristendom?
Wel mocht de drukker aan 't slot van 't volksboek zeggen, dat't was ,geprent tot eenen trooste van alien sondaren ."
Geen beter troost dan 't wekken van 't gevoel van zelfkunnen .

De schrijver van ons volksboek heeft 't goed geoordeeld
't verhaal in proza, maar de dialoog in rijm to geven . Dit
laatste verhoogt wel enigsins de levendigheid daarvan
de m.e. dichtvorm is voor ons sours losser dan 't min of
meer statige van 't proza uit die tijd . 't Is overigens over
't geheel 'n zeer leesbaar boek, wat de vorm aangaat .
4 . Ben suuerlj'c exempel hoe dat Jesus een heydensche
maghet een soudaens dochter wech leyde, wt haren laude . 1)

Dit is de proza-bewerking van 't bekende lied van de
soudaensdochter. 9)
't Is een van die stukken volkspoezie die bewijzen hoe
naief in hun vroomheid de middeleewse kristenen waren .
Men zou dit volksboek kunnen noemen 'n traktaatje tot
verheerliking van, opwekking tot 't kloosterleven ; maar
dan 'n traktaatje zoals er weinige zijn : gescbreven onder
de bekoring van iets heel-liefs, heel-poeties .
Dr . G . J . Boekenoogen, die deze uitgaaf bezorgde, geeft
onder de bijlagen ook de oudste gedrukte lezing van 't
lied . ,Wat van de twee het oudste is : het prozaverhaal of
wel het lied van de Soudaensdochter, valt niet met zekerheid uit to maken ." 't Lied is echter niet ontleend aan
een van de ons bekende prozateksten ; dat bewijzen de
')

Uitgeg . bb B r i 11 . nr . IX.
') Over de verhouding van de verschillende redaksies van 't lied
zie de Bijiagen ; alwaar ook jets over de prozateksten .
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afwijkingen van 't begin en 't slot . Maar al hebben nu 't prozaverhaal en 't lied niets met mekaar to maken, toch lenen
ze zich zo goed ter vergelijking, n .l . ter opsporing van
wat we in 't verhaal aantreffen en niet in 't lied (of omgekeerd), klaarblijkelik doordat 't one proza en 't andere
poezie is.
La. merken we hier zo duidelik op hoe 't proza beredeneearder, „logieser" is dan't lied - wat soms in 't voordeal
van dit laatste is .
Zo lijkt 't mij toe, dat de volgende verschilpunten voornamelik op rekening komen of ten minste onder invloed
staan van de verschillende vorm : proza - poezie . 1)
. . . . ende

si plach naerstelic to mer- Sy sach die schoone bloemen aen,
cken di suverlicheit der blomen Sy docht in hare sinnen
ende der cruden die daer wiessen Wie mach der maker der bloemen
ends si hadde wel moor gehoort hoe
(zUn,

datter

een

is die dat al maecte

Mocht ick hem eens ghewinnen .

ende si hadde also grote genoechte
in die scoonheit ende suverlicheit Hot moot eon abel konstenaer zijn,
der blomen Ende si plach dicwil Een Hoer van grooter waerden,
to dencken dat do moester die dat Die dese schoone bloemkens fijn
maecte seer abel moste wesen ende Doet spruyten wter aerden .
seer minlijc mer si en hadder gheen Ick hebbe hem in mvjn hert so lief,

kennisse an, die ontfermhertige God
die wil dat alle menscen comen tot
zvjnre bekennissen ende tot sijnre
minnen then bekende die gedachten
ende begeerten deser ma get Ende nam
aen die gedaente van een suverlvjc
iongelinc ende quam op eenre nacht

Mocht ick hem eens aenschouwen,
Ick soude laten mijns Vaders Rijck
En gheven hem mvjn trouwe .
Des nachts ontrent der middernacht
Jesus quam voor haer veynsterken
[staen,

cloppen voer dat veinster van
haere slaepcamer . . . .

De hier door mij gekursieveerde gedeelten in 't proza
moosten er m .i . inkomen omdat 't proza was . Men zal ook
terstond 't grote verschil tussen poezie en proza opmerken
') Op grond van doze eigenaardige verschillen zou 'k er ook toe
overhellen 't lied ouder to stellen dan de proza-redaksio, en to veronderstellen dat doze laatste geschreven is a . 't w . „naar aanleiding
van" 't oude bekende lied . En toen deed de prozavorm daarbij z'n
invloed gevoelen .

NEDERLANDSE VOLKSBOEKEN .

349

't eerste schijnt louter met 't gevoel to zijn geschreven, bij
't twede kwam 't verstand 'n woordje mee praten : dit stond
ook dichter bij de gewone spreektaal . Je dacht soms's even
na voordat je wat zei, en gaf pier en daar 'n kleine opheldering. Zo kan 'n prozaverhaal soms ,gebondener"
worden dan 'n lied . Men ziet b .v . in de hier gesieteerde
gedeelten, hoe in 't lied volstaan wordt - volstaan kan
worden - met 't sehetsen van 'n toestand, 't weergeven
van 'n opkomende gedachte en ziet - daar gebeurde
't grote wonder l 't Proza echter is a . 't w . genoodzaakt
't verband tussen doze drie ook uit to drukken . Hoe komt
zoon heidens prinsesje ertoe, to denken dat er iemand is,
die die mooie bloemetjes maakt? 't Antwoord op 'n dergelike gedachte werd in 't proza de verbintenis tussen de
bewondering van 't prinsesje voor de bloempjes en haar
bewondering voor de maker van die bloemen .
Vernederde God zich niet door zich aan zoon sultansdochter to vertonen? En 't antwoord hierop legt verband
tussen de gedachten van de jonkvrouw en de verschijning
van Jezus .
Noch 'n kleine opmerking . 't Gekursieveerde van 't lied,
waar dus al gezinspeeld wordt op iets dat noch komen
moot -'n onderbreking dus van de (logiese) gedachtegang is niet iets spesiaal voor de poezie : ook op tat van plaatsen
in ons m .e . proza komt dergelik vooruitlopen op de geschiedenis voor .
't Ontwaken van de liefde yan de sultansdochter tot
Jezus, is in 't prozaverhaal psychologieser" geschetst dan
in 't lied .
. . . . ende quam op eenre nacht cloppen voer dat veinster
van haere slaepcamer Si vraechde wie daer waer hi sprac is
bin u lief Jesus die maker der bloemen ende hi seyde haer
hoe seere dat hise minde ende lange lief hadde gehad al wast
dat sijs niet en wiste ende hem niet en kende .
So vraechde hi haer of si hem niet en soude willen verkiezen tot een boel ende of si niet met hem en soude willen
gaen hi soudese gaern ontscaken Dese maget hoorde zijn
minlike woorden vast an ende si waren haer seer genoechlic
om horen Ende si bevielen haer oec seer wel mer noch en
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was si niet beraden datse mit hem woude gaen Jesus scyet
doen van haer ende si ginc weder to rusten mer haer hert
begonste al getogen to worden tot zijnre lieften Des naesten
nachts so quam hi weder cloppen noch so vraechde si wie
daer waer. Ende hi sprac dat hijt waer haer lief Jesue die
maker ende scepper der bloemen of si noch niet met hem
en woude gaen . Doe vraechde si hem of hi oec eenich goet
hadde Hy seyde dat hi veel machtiger heer waer ende dat hi
ongelijc moor goets hadde dan haer vader ende zijn ruck en
soude nimmermeer eynde nemen . Ende oec so hadde hi alto
ontallijcke scharen van dienaren elide dienerssen die alto cierlijcken waren van gewaden ende seer schoon van lichaem
ende alre edelste van natueren boven alle die coningen ende
heron die si bekennen mochte in aertrijc Ende noch seyde hi
haer woude si hem haer trouwe geven ende eewelijck ghetrouwe blijven so soude si eon verweende coninginne wesen
in ztjn rijc ende hi en soudese nemmermeer begeven Dit en
deser gelijc seyde hi haer veel also dat si hem hertelic begonste
to minnen ende si seyde dat si bereyt waer wanneer dat hi
woude met hem wech to gaen ende si gaf hem daer trouwe
ende si vraechde hem wanneer dat hire wech soude leiden .

En vergelijk met deze uitvoerige schets 't korte en
bondige van 't lied
Des nachts omtrent der midder[nacht
Jesus quam voor haer veynsterken
[staen,
Doet op wel schoone suyver maeght,
Ick ben met uwer minnen bevaen

Mijn alderliefste Jonghelinck
[schoon
Van waer komt ghy ghoganghen ?
Uwes ghelijck en sach ich noyt
In al mijn Vaders Landen .

Die maghetstontop soo haestelijck, Schoon maehht ick hob u laugh
[bomint,
Sy heeft haer versterken open
Om u ben ick ghekomen,
[ghedaen,
Doen sachse Jesus haer soete Lief Ick kome al wt mijns Vaders Ruck,
Zoo vriendelicken voor haer staen . Ick ben die maker der bloemen .

Sy sach haer lief soo minnelick aen, Zydy mijn alderliefste Lief
Na u staet mijn verlanghen,
Sy neychden neder ter aerden,
Sy boodt hem soo vriendelick goe • Nu leyt my wt mijn Vaders Rijck,
[don dach
Met u soo wil ick ganghen .
Met alsoo grooter eerwaerden .
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Schoon maehht wilt ghy met my Mijn alderliefste Jonghelinck
[gaen
[schoon
U Rijck soo moot ghy laten,
U eyghen wil ick wesen,
Ick kome al wt mijns Vaders BUck Nu leyt my wt mijns Vaders Rijck
En 'tis tot uwer baton .
Mijn trou sal ick u gheven .
Dan wordt in 't proza zeer uitvoerig beschreven, hoe
Jesus gekleed was, toes hij haar 's avonds kwam afhalen .
Dat ontbreekt in 't lied geheel .
Tiepies is ook 't volgende . Onderweg vertelt Jezus een
en ander omtrent zich zelf, o .a .
dat sijn moeder een maget waer Is a mooder een reyne maeght,
Zy [dy] een Konincx soone

ende dit dochte haer seer wonderlijc
wesen

Die heidense jonkvrouw moest wel verwonderd wezen
over die meedeling - vandaar de vermelding ervan in
't proza .
Ook de volgende uitweiding lijkt me toe 't gevolg to
zijn van de prozavorm, waarbij meer aanleiding bestaat om
enige toelichting to geven .
Ende Jesus leidese doer eon groot Sy ginghen eon soo langhen wegh
doncker bosch mer si en hadde Al door die groene hoyden,
geen lichts ghebreeck want si
hadde die owijge claerheit bi haer
si en hadde oec honger noch dorst
dat en was oec geen wonder si
had bi haer dat levende brootdat
vanden hemel neder gecomen is .
Ende oec die oversote levende borne
daer alle sielen na dorsten .
Daartegenover zit in 't volgende gedeelte in 't lied meer
poezie, meer gevoel, dan in 't proza.
. . Blijft hier Bitten voer dose poorte

. .Jesus woude doen scheyden .

ick moot hier in dit cloester gaen
Mijn alderliefste Jonghelinck schoon,
Moot ick nu van u scheyden,
ende ontbeit mijns hier een wei- Noyt en hoord' ick droevigher woort,
nich Ende si bleef daer voer die Van rou soo moot ick sterven .
want is heb hier brooders binnen
wonen lien is moot gaen visiteren

poorte sitten ende wachte na haer
lief Jesus

Hy nam die schoon al byder handt,
Hy sprack met soeter sinnen,

Oorlof schoon maeght, verbeyt my
[hier,
Ick moot nu gaen hier binnen .
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't Prom vermeldt, alweer heel logies, waarom Jezus daar
binnen moest ; daartegenover vindt men in 't lied de klacht
van de bedroefde jonkvrouw die alleen wordt gelaten, en
daarna zljn troostwoorden .
Verder wordt de ,bekering" van de soudaensdochter
in 't proza veel uitvoeriger geschetst dan in 't lied ; ook dat
is zeer to begrijpen .
Eindelik wijs 'k noch even op 't slot van de prozaredaksie.
't Lijkt me toe dat dit er door de schrijver aan is gehangen .
Hoe goed toch kon 't eindigen bij
ende dese maget bleef Jesum getrouwelijc totter einde
ende hadde menige inwendige troost van haer lief.

Maar dan worden er noch 'n paar anekdotes - zou 'k
't noemen - verteld, waaruit de „onnoselheit" van de
maagd in kerkelike zaken blijkt . Dat hele slot riekt m .i .
teveel naar scholastiek, dan dat 't tot 't oorspronkelike
volksverhaal zou gehoord hebben .
Den Haag, Maart 1905 .

P. L .

VAN ECK JR .
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Hot Negerhollands der Deense Antillen .
Bvjdrage tot de Geschiedenis der Nederlandse
Taal in Amerika, door D . C . HESSELING. Uitgegeven vanwege de , Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde to Leiden ." Leiden A .
W. SIJTHOFF 1905 .
Dat op de Deense Antillen St . Thomas, St . Jan en St . Croix
ooit het Nederlands de heersende taal geweest is, zal menigeen
tot op de verschijning van Dr . Hesselings boek onbekend
geweest zijn . 't Was een gelukkige greep van de schrijver
om na zijn hoogst belangrijke studie over het Afrikaans,
nu deze Mengeltaal to gaan onderzoeken . En wanneer men
bij hem leest dat noch slechts enkele mensen op jaren het
spreken en dat die taal ook op het uitsterven staat, dan
gelooft men graag dat't de hoogste tijd was dat een dergelijke
studie ondernomen werd.
Ik heb 't instruktieve werk met belangstelling gelezen
en bestudeerd. Het bevat zo ongeveer alles wat men verwachten kon . Na een korte inleiding met vermakelike
specimina van het Negerhollands op Berbice komt een
overzicht van de geschiedenis der Deense Antillen . Wij zien
het Nederlands dat eerst de taal van de Deense regering is,
langzamerhand verdrongen worden door het Engels, hic et ubique zou Hamlet zeggen . Na een omschrijving
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van de ,geschriften die in 't Negerhollands zijn opgesteld" 'n literatuur heeft Dr. Hesseling 't niet kunnen noemen komen de twee voor taalkundigen 't meest belangrijke
hoofdstukken, een met algemene beschouwingen over bet
karakter en de herkomst van bet op de Deense Antillen
gesproken Nederlands - de schrijver konkludeert dat bet
Zeeuws dialekt de taal der eerste kolonisten geweest moat
zijn - en een volgend dat de „Spraakkunst" van bet
Negerhollands bevat, een term, als ik er dit maar dadelik
bij mag voegen, die hier in een zeer wijde zin opgevat
moet worden !
Na enige opmerkingen over bet verschil en de overeenkomst met bet Nederlands in Zuid Afrika sluit bet werk
met een gelukkig zeer uitgebreidde bloemlezing uit de to
voren besproken geschriften en een (wel wat al to kort !)
glossaar.
Ik zal mij veroorloven hieronder enkele opmerkingen
bij to voegen die misschien lezers van bet werkje kunnen
interesseren, en waarvan enkele de schrijver aanleiding
zouden kunnen geven tot enige toevoegingen in 'n eventuele
volgende uitgave van zijn werk .
Bij de mededeling dat er in Denemarken een aanzienlike'
partij tegen de afstand der eilanden aan Amerika is, taken
ik aan dat bet voorstel van verkoop met een stem meerderheid in de Deense Tweede kamer verworpen is .
Is bet A .B. boekj e vermeld op p. 34 noot, misschien
hetzelfde dat op p. 36 genoemd wordt? Volkomen begrijpelik is bet dat Dr. Hesseling twijfelt aan de mededeling dat
er in 1770 zo een op St . Croix verschenen zou zijn ; misschien
vergist Ludevig (of Reclus) zich en verscheen bet to Kopenhagen wat bet met bet andere zou identificeren .
De afleiding van bet woord Kreool wordt opgegeven als
,onbekend' . Is Dr. Hesseling 't niet eens met de door Dr .
Murray opgegeven Etymologie (believed to be a colonial
corruption of *criadillo, dim . of criado, bred, brought up,
reared, domestic', p .p. of criar to breed, = to create) dan
zou bet beter geweest zijn zijn gronden daarvoor aan to
geven .
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,In velerlei Kreools" zegt Dr. Hesseling, p . 57, ,komt
herhaling van bet onderwerp door een voornaamwoord
geregeld voor", en hij vraagt of men hierbij aan invloed
van Afrikaanse talen moet denken, - in vele daarvan
is dit n .l . zeer gewoon, in de Bantu talen zelfs de enig
mogelike . Zeer terecht m .i . aarzelt Dr . H . bier een bevestigend antwoord op to geven ; hij verwijst als grond daarvoor
naar Taal en Letteren 1904 p . 8 waar Dr . Salverda de
Grave gevallen als Afrikaans Hollands ,Ja en die zusters
hulle gaan Zondags nie kerk toe" bespreekt . Dit punt
verdient wel wat uitgewerkt to worden .
Reeds Dr . de Grave voegt er, hoewel aarzelend, bij : Te
vergelijken is miss c h i e n" (ik spatieer) „onze konstruktie
Mijn broer die beeft bet gedaan ." Voor hem die zich
berinnert hoe bizonder veel i n o n z e s p r e e k t a a 1 zulke
konstrukties voorkomen 1), zou bet , misschien" wel kunnen
vervallen. Waar ik hier op wil wijzen is dat dit geen
geisoleerd verschijnsel is dat alleen 's hier en daar in de
volkstaal voorkomt, maar dat bet in bet nauwste verband
staat, misschien mogen wij wel zeggen feitelijk identies is,
met een verschijnsel dat in enkele Germaanse talen voorkomt, waar bet als ik zo mag zeggen offisieel erkend is en
met 'n mooie naam geetiketteerd, zijn vaste plaats heeft
zelfs in de grammatica van de meest verstokte ,Raisonneur",
- 't geen hier zeggen wil schrijver van de ene of andere
Grammaire Raisonnee die door onze onvermoeide Hoofdredakteur zo dikwels aan de kaak zijn gesteld . Ik heb bet
oog op bet Scandinaviese „postpositieve artiekel .". Het is
bekend dat dit r(neem b .v . Deens Pennen = d e pen
Huset = bet huis) ontstaan is uit een oorspronkelik
demonstratief pronomen dat, in betekenis, zo als zo dikwijls
tot bepalend lidwoord verzwakt, daar achter gevoegd werd .
Merkt men nu op dat in bet Noors, dat hier, zo als meer-

') V.gl . : Die man die weet het ; dat kind dat wil niet, enz . enz.
terecht zegt Dr. H e s s e l i n g : ,nauwkeurige waarneming van eigen
spraakgebruik kan voor 't Nederlands de lijst tot in 't oneindige
vergroten ."
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malen, (evenals bet Zweeds) de oudere vorm behouden heeft,
de gesiteerde woorden in de vorm „Den pennen, Det huset"
voorkomen, dan zien wij een merkwaardige overeenkomst
tussen Noors „Den manden kan ikke" aan de ene kant en
't Ndl. „die man die kan niet" of Duits : „der Kerl der kann
nicht" enz. enz. aan de andere. Deze consideraties zullen
't wel duidelik maken dat wij met een per slot van rekening
niets-vreemds vertonend algemeen verschijnsel to doenhebben,
zodat 't absurd zou zijn hier ontlening nit b.v. Bantu talen
nodig to achten . En tegelijk registreren wij voor 't Nederlands 't feit dat wij in onze konstructie : Die man die wil
niet, er een hebben die halverwege is blijven staan op weg
naar het postpositieve artiekel . Want hoewel er feitelik iets
voor to zeggen zou zijn in een ,stress-group" zoals die Man-die
wil-Ilie(t) 'n begin van zulk een postpositief artiekel to
erkennen, mogen wij niet uit het oog verliezen dat in ons
taal-bewustzijn de onnatuurlike verdeling nu zozeer over
de meer natuurlike in adezn-groepen (mag ik stressgroup,
= breathgroup, zo vertalen ?) domineert dat wij alleen met
de eerste rekening mogen houden .
Dr . Hesseling meent dat bet Zeeuws dialekt h e t substratum is van het Nederlands op de Deense Antillen .
Zie vooral pag. 61 . - Ik moet eerlik bekennen dat hij
mij niet overtuigd heeft . Ik word bij de lektuur van dit
boek en zelfs van Dr . Hesselings argumenten zo dikwels
herinnerd aan de taal die ik hier om mij heen boor, dat
bet mij niet zou verbazen als een nader onderzoek vooral indien, hierop kom ik terug, de levende taal, daaraan ten grondslag werd gelegd - uit zou maken dat de
Vlamingen veel groter aandeel in de kolonisatie hadden
gehad, dan Dr . Hesseling meent, die tendele steunt op de
geschiedeuis van die kolonisatie of altans op de feiten
uit die kolonisatie die ons bekend zijn geworden . Dat ik
't Zeeuws niet uit wil sluiten spreekt van zelf voor wie
dit boek gelezen heeft, - ik zou alleen aan het Vlaams
een groter plaats in willen ruimen .
't Lijkt wel alsof Dr. Hesseling ook aan 't aarzelen geslagen
is. Zie de noot 5 op p . 64 : „Men kan terecht opmerken
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dat Zeeuws een vage term is ; dat bet Zeeuws van eiland
tot eiland verschilt, e n d a t v e r s c h i l l e n d e e i g e naardigheden die 't Zeeuws van bet algemeen
Nederlands onderscheidt (sic)" (is hier „algemeen
Nederlands" wel in orde ? Moeten wij h i e r niet liever
lezen : „van de andere Noord-Nederlandse dialekten" of
zo iets?) ook in Vlaanderen worden gevonden .
Toch heb ik gemeend mij van die vage term to mogen
bedienen" enz . Deze vage term zal wel oorspronkelik op
de „vage term" van de eerste zin terugslaan en 't zou mij
niet verwonderen als een blik in Dr. H's handschrift (of,
wie weet, drukproeven?) aantoonde dat de door mij
gespatieerde woorden er als afterthought bijgevoegd waren
toen 't ook voor de schrijver opging dat de teorie van
't Zeeuws-alleen toch niet vol to houden was .
Waarom zouden wij niet kunnen aannemen dat Zeeuwen
en Vlamingen de eerste kolonisten waren?
Voor bet Vlaams pleiten althans even sterk als voor het
Zeeuws de op p . 64 genoemde woorden kot, hoffie, schuif,
dissendag, wachten en de conjunctie zo ha(a)stik, p . 14.
- De talrijke Franse woorden (p . 67) pleiten bovendien
zeker eerder voor Vlaanderen dan voor Zeeland hoe veel
Franse woorden daar nu ook to vinden mogen zijn . Terecht
merkt Dr. Hesseling op (p. 75) dat de r in bet Vlaams
evenals in bet Zeeuws dikwels verdwijnt en op p . 77 dat
hert, Germ, ook West-Vlaamse vorinen zijn . Zie ook p . 78, 79 .
Ook de p . 87 als Zeeuwse vormen ienechte en sommechte vermelde woorden zijn in Vlaanderen bekend . Voor bet verschijnsel st voor cht kan Dr. H . zelfs geen analogon uit Zeeland,
alleen een uit West-Vlaanderen aanhalen ; zie hieronder. Met aschies v.g.l . bet Vlaams assche . Over mogelike Vlaamse
oorsprong voor sender en fender zie men ook hieronder. Op
p. 277 wordt in bet glossaar draeg = brengen met bet Deens
drage (= trekken) vergeleken . Ik begrijp niet goed warom.
Daarentegen is dragen in die zin gewoon Vlaams . Ook
komt de gewone Ndl . betekenis (v .g.l . b.v. turfdrager) dicht
genoeg hierbij om 't elk geval niet als een Danisme to
moeten aanzien .
T. EN L . Xv .
23
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Deens lot/ (niet low p . 84) „klinkt" als lout/ zegt Dr . Hesseling ; dit is niet geheel juist, - de singularis klinkt Du
lov ; maar het is meer dan waarschijnlijk dat in de 180 eeuw
evenals nu b.v. de meervoudvorm met een ou h e e f t
geklonken en daar komt het op aan .
De op p . 87 besproken vormen met s t in plaats van
cht ( vgl . al op p. 78 destby) aster = achter zijn zeer interessant. Zij tonen duidelik dat deze ook in 't Middel Engels wel
bekende ,wisseling van symbolen" wel degelik als een
foneties verschijnsel to beschouwen is . Zie b .v. Matzners
Altenglische Sprachproben I . 1 p . 20 „wie wir s t fur h t . . .
nirgend im modernen Drucke fur berechtigt halten ." Dit
slaat op La3amon's Brut ; er zijn helaas meer tekstuitgaven
dan deze die op zulk een manier verknoeid zijn en de
ware stand van zaken verbergen .
Het blijkt nit het door de schrijver zelf (p . 90) gegeven
voorbeeld morruk = morg(en) dat het bekende Ndl . Svarabhakti verschijnsel niet alleen bij de l + konsonant, maar
ook bij de r + konsonant voorkomt . Op de zelfde lijn zou
ik willen plaatsen Gurri nit groei (via *goeroei, zoals Dr . H .
aanneemt). Er is n .l . tussen twee Svarabhakti gevallen als
m .n.1 . ghelas = glas, en ballech = balg m .i . geen essentieel
verschil .
Dat het suffix je (p. 96, hoot) tot sic zou worden is niet
waarschijnlik ; bedoeld is wel dje en tje .
Op p . 89 wordt flekon (vlerk) vergeleken met Zeeuws
vleke en in een noot, met een ,misschien" verklaard (wat
de uitgang -on betreft) als een ,poging om een genasaliseerde vokaal weer to geven ."
Waarom of d e z e vokaal genasaliseerd zou zijn geeft
Dr . H . niet aan 1) ; ook geen analoga voor die (mij altans !)
zeer vreemd voorkomende notatie . Op p . 278 komt't zelfde
woord (want zo zal ik het wel nit mogen drukken !) weer
voor in de vorm flegon. Dat het ook voor Dr . H . 't zelfde
woord is blijkt nit zijn verwijzing . Maar dan ligt toch de
') lets duideliker wordt 's schrijvers bedoeling door § 34 waar htj
de getuigenis van van Name aanhaalt dat ,in Dutch creole . . . a
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verklaring voor de hand dat flekon = flegon = ndl . vleugel .
Voor de bijvorm vlegel van vleugel verwijs ik naar evel
van euvel, m.nl . krepel en kreupel, enz.
Dat n en l wisselen komt meer voor, - altans geeft
Dr. Hesseling (p . 85) skuttel voor schudden . En ook de
eigenaardige vormen jender en zender schijnen mij een
voorbeeld hiervan to leveren. Dr. Hesseling polemiseert
tegen de verklaring van van Name die er u anderen en
zij anderen in ziet en bet met bet Kreools-Frans zot - vows
autres vergelijkt . Dr . Hesseling's bezwaar is dat zot op een
spesiaal Romaanse gemeenzame manier van spreken berust .
Maar waarom zou bet niet, onafhankelik van 't Frans, een
uit een andere Germaanse taal wel bekende vorm kunnen
zijn? In alle drie de Skandinaviese talen komt (i)andre ook
voor, en vi andre . Van Name zegt niet dat die van 't Frans
afgeleid moeten zijn maar eenvoudig dat ze er mee „corresponderen ." En al is de invloed van bet Deens niet zo groot
als men verwachten zou, uitgesloten is die toch zeker niet .
Toch zou ik nu de stelling niet willen verdedigen dat
andere(n) in sender en jender zit, alleen omdat ik geen
kennis genoeg bezit van de klankovergangen in deze taal
om to beoordelen of zulk een verklaring al of niet op
moeilikheden stuit, niet omdat ik die zoals Dr . Hesseling,
apriori onmogelik acht .
final n or m frequently has lost its consonant power, making the
preceding vowel nasal ." Ik goloof dat er geen de minste reden is
hier aan to twijfeleu Zie T. & L ., 1905, afl . 1, Nasaalvokalen in hot
Nederlands . Hot is op zich zelf zeer waarschijnlik dat eon vokaal waar
achter eon nasaalkonsonant verloren is gegaan, n o o i t zuiver' wordt
zonder door een stadium van nasaliteit heen gegaan to zijn . En even
begrijpelik is hot dat zulk eon toestand slechts bij uitzondering wordt
opgemerkt - hot pleit zddr stork voor hot gehoor van v a n N a m e
dat hij die nasaliteit bemerkto ; hoe weinig is do niet-foneticus zich
bowust van de steeds in hot Nederlands voorkomende nasale vokaal
(in plaats van zuivere vokaal + n) voor spiranten? Zeer zeker is dan
ook Dr . H e s s e l i n g s konkluzie als do ware to beschouwen dat
do teksten hier do juiste toostand niet woergaven, - dat ze in
dit opzicht' to kort schieten, zegt do schrijver alsof 't geval op zich
zelf stond . Dat dit m .i . niet zo is zal hieronder blijken .

360

BOEKAANKONDIGING .

Laten wij eens zien wat Dr . H . hiervoor in de plaats
zet. „In 't Zeeuws is de meervoudsvorm van het voornaamwoord der 2e en 3e persoon julder, zulder, en 't Westvlaams
heeft behalve daze vormen nog gynder, zynder met de
onbetoonde vormen je en ze. 't Negerhollandse gender en
zender is nu waarschijnlik ontstaan uit een verhaspeling
van de onbetoonde met de betoonde vorm, of liever uit
het streven om de vorm zonder nadruk zeer to versterken ."
En in een noot : „De uitgang -der in julder, zulder enz .
heeft natuurlik niets met ,anderen" to maken . In al deze
vormen schuilt de genitiefvorm lieder ; de n in gijnder en
zijnder is uit de voorwerpsvormen van het enkelvoud afkomstig (gijn en zijn)" (p . 99) .
Mij dunkt voor we n a u w k e u rig e r kunnen bepalen
hoe die vormen worden uitgesproken welke op 't geduldige
papier als fender en zender weergegeven zijn, zal die vraag
naar de ,verhaspeling" wel niet beantwoord kunnen worden .
Waar hat bier voor mij op aankomt, is dat indien Dr .
Hesselings hypothese van de Zeeuwse oorsprong juist mocht
blijken to zijn, wij noch een derde geval zien van de wisseling van de n ; en dat indien Vlaamse invloed hier aan to
nemen is, die wisseling ook niet uitgesloten is, want behalve
Westvlaams gijnder en zijnder, kan aan guldre en zuldre
gedacht worden : vgl . hulder en wulder .
Op p. 111 bespreekt de schrijver na in een functie die
hij met een „misschien" beschrijft als een reflexuiting van
verrassing. Mag ik Dr . H.'s aandacht vestigen op het feit
dat na presies zo in hat Deens voorkomt ? En ook 't da
in de noot gegeven zin : ,Ja, da Tatta dee Gado" (waar
da een' bijwoord is, maar Dr . H . geeft niet aan in welke
betekenis) zou ik hem willen vragen of het ook misschien
als Deens-Noors (vooral Noors) „Ja da" op to vatten is? Ik
durf zelf de vraag niet beantwoorden, zonder enige kennis
van dit Kreools . De komma tussen ja, da zou dan weg
moeten .
En nu we toch aan hat van mogelike Deense invloed bezig
zijn, vraag ik of wij bij anderplek (p . 112 = elders) niet
aan De . andetsteds to denken hebben . En 't op p . 119 ge-

BOEKAANKONDIGING .

361

noemde dietid = toen (dietid mie ka kik die vrouw) doet
mij denken van 't De . (al) den tid. Vgl. ook p . 191 . Maer
dietit Jesus ha wees gebooren (Matth . 11 : 1) . De bet eke n i s
van skribent (p . 287) is zeker ook Deens . Daar is het woord
altans zeer bekend in de zin van schrijver, terwijl wij het
altijd = slecht schrijver, veelschrijver gebruiken .Isskiff'e :
lade, Nederlands, (Vlaams) of = Deens skuf)'e? 't suffix
schijnt voor het eerste to pleiten . 1)
Langdram = grog van rum is interessant, vgl . 't Ndl .
aanlengen en 't Eng . long in long drinks . De op zich zelf
al niet waarschijnlike verklaring in de N.E.D ., dat 't
eerst van drinks in a long glass gezegd zou zijn, wordt
n.l . door de twee hier opgegeven analogien vrijwel omver
gestoten . Molee = beneden . Oorsprong mij onbekend' voegt
Dr . H . er bij . Mag ik hem vragen of 'n overgang van
b ;> m geheel buitengesloten is? Zo niet, dan zouden wij
misschien aan 't Ndl . bene(d)e(n) kunnen denken ; we hebben
hiervoor gezien dat n .-, 1 geen bezwaar is. Wat bedoelt
Dr. Hesseling met zijn opmerking dat hij Eng . footboy
niet in de lexica vermeld vindt ? (p . 289). Ik sla er drie
op : de New . Engl. D ., de Encyclopaedic en ten Bruggencate
en vind het overal .

Dit zijn enkele detail-opmerkingen die ik over deze interessante studie heb to maken ! Maar nu moet mij een bekentenis
van het hart, of een algemene opmerking of hoe men 't
noemen wil . Ik kan mijn algemene indruk niet anders
') Mag ik doze gelegenheid waarnemen om 'n mogelike oplossing
aan do hand to doen van een door Dr . Hesseling, Het Afrikaansch,
p . 79 opgeworpen moeilikheid? Hij noemt daar onder do woorden
waarvan de herkomst hem duister is : Loosing = een pak slaag .
Aangezien or in Zuid Afrika ook Skandinaven waren, kan men
denken aan 't De . lussing - oorvijg, pak ransel . 't Hoeft or ook niet
direkt gekomen to zijn, maar Scandinaviese zeelieden kunnen do
aanbrengers zijn daarheen en naar Nederland waar Dr . H. 't in een
klucht van Alewijn gevonden heeft.
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weer geven dan door de welbekende formule : dankbaar
maar niet voldaan ! Dankbaar voor bet werk en de zorg
die de schrijver er aan besteed heeft, maar toch niet
voldaan over bet resultaat . Wat een doodse indruk maakt
niet bet geheel . Want hoezeer ik ook graag in zou stemmen
met Dr . Hesselings vreugdebetuiging dat bet toch „een
groot geluk (is) voor de studie van bet zo good als onbekende en bijna uitgestorven Negerhollands dat wij teksten
hebben van zo verschillende herkomst," - zonder dit f e i t
natuurlijk to ontkennen - moot ik 't betreuren datDr . Hesseling niet eon onderzoek in loco heeft kunnen instellen! Want
pace de schrijver en niettegenstaande de verschillende
bronnen zie ik toch in 't geheel niet veel meer dan een
kunsttaal, met verschillende sausjes toebereid, maar . . .
toebereid.
En wat ik bier als aanmerking formuleer is dan ook
niet aan bet adres van Dr. Hesseling . Ik kan mij nl . best
voorstellen dat hij werkelik die reis niet heeft kunnen
maken . Maar wij krijgen veel to veel de indruk dat dit
ons als een studie van de 1 e v e n d e taal wordt voorgezet .
Dat die taal g e d e e l t e l i k ,afgeluisterd" is (daarmee
wordt, schijnt hot, 't natuurlike, niet-kunstmatige karakter
bedoeld ; zie p . 61) wil ik graag erkennen . Ik heb altans
geen reden om dit niet aan to nemen . Maar „voor een
groot deel" ? 't Komt er maar op aan wat men „een groot
deel" noemt . In elk geval had dan op dit niet afgeluisterde,
d.w.z. kunstmatige karakter wel wat meer de nadruk gelegd
mogen worden.
Hot is de moeite waard bier wat meer op in to gaan .
Ik zal dus in de volgorde van bet book zelf enkele punten
bespreken die mi . bewijzen dat wij bier wel degelik met
een kunst-taal to doen hebben .
Ten eerste krijgen wij al dadelik op p . 37 een hoogst belangrijke mededeling in dit opzicht, van Magens de schrijver van
de in 1770 verschenen , Grammatica over det Creolske Sprog ."
Aangezien ik bet werk niet kan inzien, citeer ik Dr . Hesseling.
Hot is voor mijn doel genoeg . Dr. Hesseling zegt : Voorts
deelt hij (Magens) mee dat, indien men zich naar de uit-
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spraak der negers een denkbeeld wilde vormen van 't
Kreools, men zich zeer zou vergissen, aangezien deze de
,Literas Gutturales' niet kunnen uitspreken en ze meest
weglaten ." Op p . 46 lezen wij dat de schrijver van do
Duitse Spraakkunst, (in h .s . op de biblioteek to Herrnhut
aanwezig en vermoedelik in de eerste jaren van de 19e eeuw
opgesteld) dit ook opgemerkt heeft : ook al kan iemand't Negerhollands goed spreken zal hij toch soms do negers niet kunnen
verstaan daar zij „oft die mit der kehle aus zu driickenden Buchstaben auslassen
Manche reden so ausserordentlich geschwind dass sie manche Buchstaben gar nicht
aussprechen ." En volgens bet getuigenis van Dr . Hesseling
zelf (p . 86) ,is er van dat weglaten der keelklanken z e 1 f s
in do Taalproeven van Pontoppidan niet zo heel veel to
bemerken ." Dit z e 1 f s slaat daarop dat die Taalproeven
,bet best een beeld van bet eigenlike Kreools" geven .
(p. 37) . De schrijver (Magens) heeft dus in zijn spraakkunst
de klanken van bet hollandiserend Kreools weggegeven,"
konkludeert Dr. Hesseling . Juist 1 Maar dat is 't nu niet
waarom bet ons to doen is ! Hot Hollandiserend Kreools'
is 'n mooie naam voor 'n feitelik alleen de schrijver als
een ideaal voorzwevend kunstproduktje dat aan een realiteit
maar heel in de verte beantwoordt . Zulk een taal op gelijke
lijn to stellen met de taal zoals die daar werkelik klinkt is al
even gek als uit de Vlaamse schrijftaal to willen konkluderen dat de Vlamingen presies gelijk de Noord-Nederlanders spreken of uit con drama van Ibsen to willen
opmaken dat zijn personages spreken gelijk do Denen .
't Beste bewijs dat ik Magens hier niet ten onrechte
beschuldig blijkt uit de volgende passage bij Dr . Hesseling :
„Om nu zijn work niet ,onregelmatig" en ,oneindig" to
maken, heeft hij de uitspraak der blanke inwoners gevolgd,
in de hoop dat alle weldenkenden hem zullen toegeven
dat dit de beste en veiligste manier is om regels samen
to stellen ter vorming van een taal die op al de drie
eilanden bruikbaar kan zijn ." Ja, ik kan 't niet helpen,
maar op poene van voortaan als niet weldenkend geboekt
to staan, moet ik plechtig verklaren dat ik zijn doel n i e t
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kan billiken . Nu, dit zal noch Dr . Hesseling noch Magens zich
waarschijnlijk erg aantrekken, - ik heb die woorden dan ook
alleen gesiteerd om to doen zien dat wij bier geen grammatica hebben in de zin van een beschrijving hoe bet is,
- alleen, helaas, in die van 't voorschrijven hoe 't volgens meneer Magens zijn moest .
Op p . 65 spreekt Dr. Hesseling over pet kontingent dat
de Duitse taal aan de woordenscbat heeft geleverd. Men
leze Dr . H. hierover na . Hijzelf vermoedt dat de grote
menigte van Duitse woorden toevallige Germanismen' zijn,
evenals de meeste Deense woorden ,toevallige Danismen' .
Hij noemt die vergissingen van de vertalers . En op zulke
teksten vol toevallige ,- ismen' en vergissingen zijn wij
aangewezen om ons 'n idee to geven van hoe bet Negerhollands werkelik in elkaar zat ! Zie p . 73 waar Dr.
Hesseling ons meedeelt dat uit pet voorbericht van die
Duitse Grammatica 1) blijkt ,dat zij in menig geval aan
etymologiese spelling de voorkeur hebben gegeven' enfin, dat doet zelfs in bet jaar onzer verlichting 1905
noch menig geleerd, zeer geleerd en hooggeleerd man ,,ook waar de sneer fonetiese niet alleen juister zou wezen,
maar zelfs [waar die] in 't Hollands burgerrecht had verkregen . Zo verklaren zij dat pet beter is niet metal of
nietmetal to schrijven, dan naar de gewohnliche Aussprache
niemendal ; ook achten zij barricad en barkad peter dan
bargat ,wie es nach dem Gehor lautet" omdat de eerste
schrijfwijzen meer herinneren aan 't Spaanse barricado ."
Nu zijn wij, helaas, aan dergelijke redenerinkjes gewend,
verbazen doen ze dan ook niet ! Maar wat staat niet 'n
taal die volgens zulke prinsiepes gekonstrueerd wordt, ver
of van de werkelikheid die voor ons dan toch eigelik
alleen van groot belang zou zijn . Zeker, „Een paar bladzijden verder schrijven zij evenwel koei, roof en andere
afwijkingen van de Hollandse spelwijze ." (Dr. Hesseling,
') In het voorwork, onder „G. H ." wordt naar pag . 36 verwezen ; dit is
een drukfout voor pag . 45 . „G. D." wordt daarentegen op p . 36
besproken . -
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Enkele trekken kunnen wij dus er uit lezen, maar
wat is 't beeld noodzakelik onvolledig en daardoor vals !
Zie over de niet-aangegeven nasaalvokalen hierboven .
Een laatste voorbeeld betreft de vorm van het passivum
(p. 101) . „Een passivum bestaat niet" hoewel de Denen
soms, de Duitsers dikwijls zich van een naar Nederlands
model gevormd passivum bedienen . Terecht noemt Dr .
lesseling dit gewauwel over een paulopostfuturum enz .
,,geknutsel van grammatici, geen waarneming van het
gebruik .
Maar ,waarneming van gebruik" is de rest helaas maar
in heel geringe mate . . .
ib .) .

Y *
Noch slechts enkele oude negers spreken bet echte Negerhollands, - dan is bet toch waarlik de hoogste tijd dat, ja, zou er werkelik in Nederland geen Carnegie to vinden
zijn die de kosten van een studiereis naar de Deense Antillen
op zich zou willen nemen ? Als 't Dr . Hesseling eens
gegeven mocht zijn met zijn teoretiese kennis van dit
Negerhollands en van andere Kreoolse talen en wat hij
boven andere ,Kreolisten" voor heeft, van het Nederlands,
enige tijd in loco zijn studies to kunnen voortzetten, dan zou er
werkelik iets voor den dag komen dat definitief kon zijn .
Al is de perzik die Dr . Hesseling ons voorgezet heeft noch
niet geheel rijp die ziet er toch nu al zo rozig uit dat ik
overtuigd ben dat-ie dan heel lekker zou smaken .
Gent, 17 April 1905 .

H.

LOGEMAN .
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Stichteli2 ke Verzen van JAN LuYKEN . Bijeengebracht en Ingeleid door Dr . C. B . HYLKEMA
(Zaandam 1904) .

De Gids van Oktober 1904 bracht een verrassend artiekel
van Dr . Hylkema : De Nieuwlichter Jan Luyken . Daarin
werd aangetoond dat de traditionele voorstelling van Jan
Luyken als een fors aangelegde geest, die door de kerkelikheid geknecht, en als poeet ondergegaan was, volkomen
onjuist is . De man, die door kerkeliken van allerlei richting
als lievelingsdichter geeerd is, blijkt een pantheisties ,nieuwlichter" geweest to zijn, die de kerkelikheid minachtte . Zijn
vader Caspar Christoffels was een groot voorstander van de
nieuwerwetse gevoelens der vrijdenkers, en op sociaal gebied
een fel anti-kapitalist. Maar de zoon, die als jong artist
met vrolike vrienden in de herberg van Jan Zoet samenkwam, werd eerst later voor de nieuwe ideeen gewonnen .
Doze verandering van wijsgerig inzicht heeft natuurlik met
de fabel van zijn „bekering", naar bet bekende voorval uit
Luther's leven gefantaseerd, niets to maken .
Zo kwam Jan Luyken tot de verwerping van bet bovennatuurlike Gods-begrip. Hot geloof in de oneindigheid van de
wereldruimte deed hem een plaatselike hemel en hel loochenen . Zelfs brak hij met de traditionele eerbied jegens „Gods
woord". God werd voor hem „de som van alle dingen,"
bet „Al", bet ,Eeuwig Een" . Hoe heeft men twee eeuwen
lang de nieuwlichter in Jan Luyken over 't hoofd kunnen
zien? Deels door de nadruk die hij legde op bekering en
boete, waardoor zijn pantheistiese overtuiging werd overstemd ;
deels door zijn zin voor bet visionaire . Maar vooral door
bet misleidende gebruik van allerlei uit de oude dogmatiek
overgenomen termen . Jezus Christus is voor hem bijna
altijd „de Zon uit d'Allekracht gerezen ." Daardoor werden
zijn ,zielroerende en op Godt verliefde verzen" een soort
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rebus, waarin de ware gestalte schuil ging . Het duidelikst
komt bet nog uit Jezus en de Ziel, geschreven kort na de
bekering .
In deze aankondiging zal ik geen resume geven van de
historiese biezonderheden van deze studie, die de lezing
overwaard is . Temeer omdat Dr . Hylkema dit zelf gedaan
heeft in de Inleiding van bet bovengenoemde boekje . Het
was een gelukkig denkbeeld om, nu de belangstelling
opnieuw gewekt was, een zo sinaakvol bundeltje van
Luyken's beste verzen uit to geven . Terecht zegt de verzamelaar : „Welliebt zijn tien deelen verzen voor de haastig
levende kinderen dezes tijds wel wat veel . Ook zijn de
Luyken-boekjes niet zoo zeldzaam, of met weinig moeite
zijn ze nog wel to bekomen . Terwijl een bundel als deze
boven een volledige editie dit voor heeft, dat zij meer
afwisseling biedt en over bet geheel van Luyken's geestelijke poezie beter een overzicht geeft ."
Maar daarbij mag toch de schaduwzijde van een dergelijke bloemlezing niet over bet hoofd gezien worden . De
keuze blijft persoonlik . En zo licht komen latere beoordelaars
in de verzoeking om in plaats van de Werken een beknopte
samenvatting op to slaan . Wie zich een denkbeeld wil
vormen van Luyken's mystiek zal natuurlik de volledige
bundels niet kunnen missen, met hoeveel zorg deze keuze
ook gedaan is .
Het aantrekkelike van deze bloemlezing bestaat ook
daarin, dat de uiterlike vorm met pieteit bewaard is ; dat
de bijschriften en teksten, maar vooral de gravures niet
weggelaten zijn . Voor degenen die de platen slechts in
Sythoff's uitgaven kenden, zullen deze reprodukties, op
mooi papier, een ware verrassing zijn . De afbeelding van
de sterrenhemel op biz . 30 b .v. is heel iets anders geworden .
Vooral de illustratie van Jezus en de Ziel geeft ons een
hoge dunk van Luyken als beeldend kunstenaar o .a. in
bet teer-lichte verschiet van bet landschap (blz . 3 en 19) dat
ons levendig aan bet mooi van de Hollandse veenplassen
herinnert.
Nu de verdiensten van Luyken als kunstenaar van bet
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woord reeds to voren o .a. door Kalff opgemerkt waren,
zal aan de mysticus Jan Luyken als hem toekomende plaats
in de geschiedenis van onze letteren niet ]anger geweigerd
worden . In dat opzicht zal hij gelukkiger zijn clan die
andere Protestantse mysticus en dichter, Jodocus van
Lodensteyn, die bet ondanks de Bloemlezing van Bronsveld
(1867), de studio van Gorter, en de dissertatie van Proost (1880),
niet zover heeft kunnen brengen, dat hij - al ware bet
slechts met name - door Jonckbloet of Ten Brink de
vermelding waardig geacht word . 1)
C. D . V.
') Nadat doze eankondiging geschroven was, bracht de Mei-aflevering van De $eweging eon zeer belangrijke en diopgaande beschouwing
van J . K o o p m a n s over de mysticus J a n L u y k e n . Daarin wordt
H y l k e m a' s opvatting bestreden . K o o p m a n s wtjst er op dat
we voorzichtig moeten zijn, als we L u y k e n pantheist en vrijdenker
noemen, want dat hij dit volstrekt niet was inn do modorne zin van
hot woord . In de eerste plaats blijft hij de Christelike mysticus .
Wie zich dus eon mening wil vormen over de plaats die L u y k e n
in hot geestelik leven van de zeventiende eeuw inneemt, moot niet
verzuimen de beschouwing van H y l k e m a aan die van K o o p m a n s
to toetsen .
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STREUVELS .
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Dorpsgeheimen .

-

Amsterdam, L. J . Veen (2 din .)
Stijn Streuvels, de Vlaamsche pasteibakker-auteur, is
ongemeen actief. Hij heeft alweer twee flinke delen novellen
uitgegeven, en de beer L . J. Veen to Amsterdam heeft
er voor gezorgd dat de nieuwe pennevruchten van den
productieven Vlaam in een mooi kleed onder de ogen van
bet publiek kwamen . ,Dorpsgelieimen" is een verzameling
van zes verhalen, ten dele rechts en links reeds in tijdschriften verschenen .
Het eerste boek bevat : „de lawine," de schets van bet
ingesneeuwde dorp ; „Bertken en de Moordenaars alle
twaalf," een stuk legende zou men zeggen, doch aangrijpend
in zijn gewilden natuureenvoud ; „Jantje Verdure," de
geschiedenis van den bakkersknecht, die de dochter van
den bakker trouwde doch terug verlangde naar den tijd
toen hij nog eenvoudig knecht was .
Het tweede boek brengt ons : „Kinderzieltje," een brok
kinderellende, de geschiedenis van Alientje, een onecht
meisje dat slecht behandeld wordt terwijl zij ziet hoe de
zusjes er zoveel beter aan toe zijn dan zij zelf ; verder
,,Martje Maertens en de misdadige Grafmaker," bet verhaal
van bet bedrog gepleegd door een grafmaker die twee
lijken verwisselt ; eindelijk „Op bet Kasteel" : een greep
uit bet leven van den dorpsadel, waarin verteld wordt
hoe een kasteelheer twee zijner boeren onder tafel drinkt,
en zich aldus op hen wreekt omdat zij bet wild in zijn
bossen als gemeen goed beschouwen .
Ook in dit nieuwe werk toont Streuvels, zich de forse
kunstenaar then wij kennen nit „Lenteleven," ,Doodendans"
en „Langs de Wegen ." Nu eens griezelig, dan weer aan-
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doenlik, handhaaft hij zich als den talentvollen schilder
van de zeden der Vlaamse boeren, ziju kijk op de dingen
blijft even diep, zijn taal even kleurig . Aan de eigenaardigheden dezer laatste geraken wij zoo van lieverlede
gewend en struikelen er minder over .
A. G .

KLEINIGHEDEN .

YANKEE .
Bij de verklaring van Yankee uitgaande van een oorspronkelike singularisvorm op -s eindigende, die als een pluralis
werd opgevat, zal men al heel gauw in dit Yankees eeu
ndl . Jan Kees herkennen .
Er is niets op tegen aan to nemen dat de voornaamste
settlers, the Yankees = Hollandse kaaskopers hun naam
aan de bewoners gegeven hebben .
(Zie Volkskunde, 1904 (d.l . 16, p . 186) en, met enkele
aanvullingen : Revue de 1' Universite de Bruxelles, X, 532,
533, voor nadere bizonderheden .)

INHOUD TIJDSCHRIFTEN .

De Nieuwe Gids, Junie en Julie 1905, o . a . : F r i t s R o o s d o r p, Kinderen .-Marie Metz-Koning,Verzen .-J. deMeester, Geertje
- Willem Kloos, Verzen . - Hendrik van do Vaate, Jans
de Bruyn - Hendrik van Vaate, Jans de Bruyn,
Willem Kloos, Verzen . -

De

XXste Eeuw, Julie 1905, o . a . : Dr. A . A 1 e t r i n o, Stille uren . Nico van Suchtelen, Elegische Verzen .-J .J .C . Fischer,
Broertjes dood . - F r a n s M ij n n s e n, Uit eigen wil .

De Beweging, Julie 1905, o . a. : M . S. R o e t m a n, Verzen . - T . v a n
der Schaaf, SantosenLypra(III) . - Joh . S . Brants Buys,
De Duivelstuin . - H e n r i B a k e l s, Kleine Gedichten . -

Vlaanderen, Junie en Julie 1905, o . a : J a n E e I e n, Salome, (spel in
drie bedrijven). - F . V e r s c h o r e n, Op 't Begijnhof . - G u s t a a l
Vermeersen, De aanslag . - Constant Eeckels, Hot
Kind . - Constant Eeckels, Requiem . - Ary Deleen,
Verzen .

De Gids, Julie 1905,o .a . : Helene Lap idoth-Swarth,Verzen .
- Care1 Scharten, Verzen aan Haar.

Groot Nederland, Julie 1905, o . a. : C y r i e 1 B u y s s e, Hot ieven van
Rozeke van Dalen (I) . - A n n i e S a I o m o n s, Gedichten . Gerard van Eeckeren, Zondag.

Boons's Geillustreerd Magazijn, Junie 1905, o. a . : Arnold Bennet,
De Plundering van het geplunderde . (De avonturen van een millionair, die zijn leven genieten wil) vervoig . - Mr . L . H . J .
L a m b e r t s H u r r e I b r i n c k, Twee vrienden (slot) . - A. J .
S e r v a a s van R o y e n, Eon Paruikmaker tusschen leven en
dood. - J . P ab s t, Dat drukke )even (voor het tooneel) .

Noord en Zuid, Junie 1905, o a . : J, E . t e r G o u w, Taal en Zeden
onzer Vaderen toegelicht door eenige oude kluchtspelen . - S. G .
S t o 11 e n, Allerlei woorden, uitdrukkingen en spreekwoorden .

NIEUWE BOEKEN .

H.

B o u w m a n, Verklarende tekstcritische aanteekeningen op
Maerlants ,Historie van den Grale" en Merlins Boeck" ;~Groningen
M . de Waal) .

J o . S . v a n d e r V e e n, Hot taaleigen van Bredero (Amsterdam,
Binger .)

KINKER-STUDIEEN .

Ii .
KINKER'S „HET ALLEVEN OF DE WERELDZIEL ."
Kinker's „God en Vrijheid" werd geschreven in 1802 ;
tien jaar later dichtte hij z'n ,Het Alleven of de Wereldziel ." Zo het eerste werk zuiver Kantiaans is, z'n theorie
over het „Alleven," - want anders dan 'n theoretiese
ontvouwing mag dit diepzinnig leerdicht niet worden
genoemd, - heeft voor 'n deel Kants stelsel achter zich
gelaten, en voert de inzichten die de auteur van de
Koningsberger geleerde ontleende, tot 'n verdere en zelfstandige ontwikkeling. Herinneren we hier nog kort de
hoofdinhoud van Kinkers voorheen ontvouwde theorie,
welke ten overvloede de nabetrachtende lezer helder,
bondig en tamelik volledig kan vinden in 's schrijvers
,,Proeve eener opheldering van de kritiek der zuivere rede,"
geplaatst in 't ,Magazijn voor de critische wijsbegeerte in
de geschiedenis van dezelve" (1799-1801) . Kant nu vraagt :
Welke is de wezenlike kennis die we van de buitenwereld
bezitten? Zijn onze begrippen aangaande haar 'n zuivere
afspiegeling van 't geen ze werkelik is? Of spiegelt zich
in die begrippen uitsluitend of altans gedeeltelik ons eigen
wezen af? Welk aandeel heeft nu in onze denkbeelden
't objectieve, 't gedachte voorwerp ; welk aandeel 't subT.
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jectieve, de denkende geest? - 't Antwoord dat hierop
gegeven wordt, is dit . Bestaat de werkzaamheid van de
menschelike geest louter uit waarnemen, dan kan men
z'n voorstellingen en begrippen aanmerken als de zuivere
afdruk van de werkelikheid, en bestaat de mogelikheid
om daaruit de wezenlike kennis van de wereld op to
bouwen . Maar 't kan ook zijn, dat wat de mens meent
waar to nemen, geheel of gedeeltelik door z'n eigen geest
wordt voortgebracht, of wel, dat de waarneming en de
begripsvorming onvolledig en gebonden aan bepaalde
denkvormen geschieden, waardoor de buitenwereld alleen
in 'n zekere gedaante, onder 'n zekere onvermijdelike
schijn tot 's mensen bewustzijn kan komen ; in dit geval
kan hij niet van het zinnelike tot de kennis van het bovenzinnelike komen, en spiegelt zich in z'n geest de buitenwereld
onbetrouwbaar af . Met dit antwoord was de theoriserende Rede
van haar heerschappij ontheven ; het gebouw van 't verstandelik denken tot 'n ijdel kaartenhuis verklaard, en alle kennis
van de zinnelike en de bovenzinnelike wereld als iets onbereikbaars gekenschetst . Hot zoeken van al 't verborgene, van het
wezen van God, en van 't wezen van de mens, door middel van
de buitenwereld als orgaan, was voortaan'n onbezonnen work,
hele oude theologie en de oude zielkunde een waardelooze
de arbeid, een hervatting er van bij voorbaat als een ontmoedigend pogen veroordeeld . Doch gelukkig kwam de
praktiese Rede de neergedrukte sterveling to hulp . Een
inwendige stem verkondigde de onomstotelike waarheid,
dat in 't subject zelf de bron schuilt van alle redelik en
zedelik levee, 1) en dat de ingeboren ,zedelike Vrijheids"
zucht ons wijst op de innerlike ontwikkeling van ons zelfzijn tot de hoogste volmaking in God . 2)
Voor de kennismaking van het leerdicht „Het Alleven"
is het echter nodig kennis to nemen van een paar andere
termen, die voor en na in de zich verder ontwikkelende
wijsbegeerte, op Duitse bodem zijn opgenomen, en ook bij
Kinker een bepaalde betekenis hebben verkregen . Zulke
') Redelikheid en zedelikheid is bij do Kantianon 66n .
') Zie daarover Kinker's „God en Vrijheid ."
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termen zijn ,Het IK en ,Identiteit" . Aan 't eerste woord
is door Fichte bet aanzijn gegeven ; de „identiteits-leer is
een benaming afkomstig van Schelling .
Fichte heeft namelik bet Kantiaanse stelsel doorgevoerd
tot in de uiterste konsekwentie . Kant had ontkend, dat
onze waarneming 'n zuivere afdruk zou kunnen geven
van de dingen buiten ons ; Fichte nu wil van 'n wereld
buiten ons in 't geheel niet weten . Kant noemde onze
voorstellingen bet produkt van twee faktoren : le van een
van buiten ontvangen indruk ; 2e van onze eigen geestelike
werkzaamheid, waardoor wij dat objectieve onder bepaalde
vormen aanschouwen; - Fichte echter geeft de indrukken
van buiten geheel prijs en noemt onze voorstellingen alleen
bepaalde wijzigingen van ons zelfbewustzijn, produkten
slechts van 's mensen eigen geest . Zo snijdt Fichte alles
wat buiten de mens staat, af, en blijft er van de ganse
wereld niets over dan hot IK; bet overige is slechts een
schijnbare werkelikheid, dat alleen nit bet scheppend vermogen van 't zelfbewustzijn wordt voortgebracht . Dit IK
treedt uit vrije zelfbepaling zedelik handelend op . Door
Kant was bet zwaartepunt van de wereld in 't zelfbewustzijn
gelegd ; tans is 't subjectieve 't enig werkelike, de enige
wereld geworden . Niet echter bedoelt Fichte met dat IK,
dat voor ieder individu persoonlik de ganse wereld de
schepping is van z'n eigen brein . Neen, 't schijnbaar
objectieve is 't produkt van 't zelfbewustzijn van 't algemene
IK ; dit IK is do mensheid in haar geheel, en niet elk
van haar leden . Kortom, bij Fichte bestaat al wat is, alleen
door 't denken. Dit denken is geen willekeurige daad van
't individu . De mensheid denkt, en wel in de individuen,
in die individuen gelijke voorstellingen wekkende . Dit
algemene IK, of die algemene Denk-kracht, noemt Fichte
God . God is dus bij hem de eenheid van alle zelfbewustzijn,
en dus ook van alle leven en alle bestaan, buiten wie er
niets is en leeft . Zo is 't individu op zich zelf niets, maar
in 't werkelike 'n vorm van 't algemene, 'n uitgeboorte van
God . Niets is er dan de Godheid, die alles denkt, niet als iets
buiten zich, maar als inhoud van haar eigen bewustzijn .
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Deze op de spits gedreven konsekwentie van Kant z'n
leer heeft Kinker niet aanvaard . Kant wandelt, Fichte
vliegt, heeft hij gezegd. Evenmin heeft hij bet steeds met
Kant zelf kunnen vinden. Kants stelsel was hem niet
afgerond genoeg. Als Kant zegt, dat wij bij ons denken
de vormen van tijd, ruimte, causaliteit, enz . niet buiten
kunnen sluiten, omdat zij uit de inrichting van onze geest
voortvloeien, en dus niet als geldig voor de objectieve
wereld kunnen worden aangemerkt, dan acht Kinker deze
opmerking juist ter plaatse bij 't afbreken van de theoriserende Rede . Doch als Kant zegt dat sommige voorstellingen,
b.v. die van de wil, voor 't redelik handelen noodwendig
zijn, dan maakt hij eigendunkelik een bepaalde reeks van
voorstellingen weer objectief. Deze tegenstrijdigheid wil
Kinker oplossen door de kloof tussen de theoretiese en de
praktiese filosofie to dempen . Hij zoekt dus door de redenering tot een slotsom to komen, waarvan als basis Schelling
in z'n filosofie is uitgegaan . Hij verbindt twee werelden.
De oude filosofie had de buitenwereld als bron van alle
kennis beschouwd, en zich gevleid uit de waarneming van
't zinnelike tot de stellige wetenschap van 't bovenzinnelike
to komen . Bij haar was dus 't obj ectieve 't enig Absolute .
Tans werd daarentegen de mogelikheid om achter de
zichtbare wereld 'n onzichtbare to vinden, als ijdele waan
veroordeeld, en 't subjectieve als enig Absolute erkend .
Wat doet nu Kinker? Hij geeft de tegenstelling van object
en subject prijs, en leert bet Absolute als eenheid van beide
begrippen. Hij lost de beide werelden op in een algemene
wereld . Hij doet zooals Spinoza zei : natuur is zichtbare
geest, geest is onzichtbare natuur. Hij beschouwt al wat
bestaat als een groot organisme, dat door eigen inwonende
kracht, en door eigen onveranderlike wet, een bepaald
proces doorloopt, waarvan de verschillende fazen zich in
onafgebroken reeks aan elkander aansluiten . De laagste
bestaansvorm van dit organisme is de onorganiese natuur,
de hoogste bestaansvorm bet geestelik leven der mensen .
Dit proces gaat altijd door, zodat bet Absolut geen onveranderlik zijn maar 'n onophoudelik worden is. Scheiding
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maken in dit organisms, tussen geest en stof, tussen God
en de wereld, mag niet meer . De geest is de stof ; God is
de wereld . Ze zijn identies geworden. Naar dit woord identies
heeft het stelsel z'n naam gekregen . Immers de kenmerkende
betekenis van het stelsel is juist deze, dat hetgeen vroeger
als soortelik verschillend en elkander tegenstrijdig werd
beschouwd, tans als gelijkwezend wordt erkend . Het stelsel
is dus pantheisties. Als zodanig is er ook geen plaats in
voor de menselike geest als zelfstandig wezen, maar is de
menselike geest louter 'n vorm, al zij het dan ook de
hoogste vorm, van 't algemene natuurproces . In de mens
namelik klimt dat proces tot redelik en zedelik zelfbewustzijn . Zoals de natuur de bizondere vormen weer verbreekt,
om telkens nieuwe voort to brengen, zo is evenzeer 't
menselik individu 'n voorbijgaande vorm, die als hij z'n
tijd heeft uitgediend, weer wordt opgelost in 't algemene
„Alleven ."
De theorie van Kinker in z'n „Alleven" is'n zelfstandige
afwerking van het Kantianisme . Bij 't volgen van de
theorieen van Fichte en Schelling, keurde hij het in deze
wijsgeren af, dat zij, na Kant, weer van voren of waren
begonnen to bouwen, in plaats van de leemten in de
Koningsburger filosofie aan to vullen, en de eenzijdigbeid
in z'n „critieken" weg to nemen . Hadden zij op zich genomen, de andere vleugel van Kants gebouw of to werken,
en 't middenvak tusschen de twee helften to voltooien,
zegt Kinker, dan zouden ook zedekunde, natuurrecht en
staatkunde er een plaats in hebben gevonden, en zou
tegelijkertijd het rigorisme in Kants zedekunde geen steen
des aanstoots gebleven zijn . Daarom wil hij zelf in z'n
„Alleven of de Wereldziel," aan welk stuk, zoals hij zegt,
ook de tietel van „De bezielde Natuur" had kunnen
geven, z'n afronding geven van de kennis der wereld, en
van het ,Kracht-Heelal" de meest treffende uitingen van
't algemeene individuele leven bezingen . Voor hem evenwel,
die met deze bedoeling van de dichter in 't gezicht, kennis
wil nemen van dit leerdicht, is de inlichting misschien niet
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overbodig, dat de indentiteits-idee, dat in z'n leerstelsel de
knoop tussen 't object en 't subject moet leggen, eerst over de
helft van 't stuk, en zelfs als bij verrassing voor den dag komt .
M. a. w . wie bij de aanhef begint, ziet in die aanhef noch
de bedoeling van 't stuk, noch de weg die voert tot het
doel . Daarom is 't goed to herinneren, dat Kinker eerst
z'n twee werelden, vbor hij verkiest ze aaneen to knopen,
afzonderlik neemt . De lezer ziet dus, om to beginners, zich
niet geplaatst voor de ,alwereld", maar voor de twee
afzonderlike halfronden, zoals Kinker ze noemt, en van
die twee is eerst de objectieve, de stoffelike met al z'n
beweeg- en krijfkrachten, aan de beurt . Welke is nu die
stoffelike wereld `t De wereld buiten ons . Dezelfde wereld,
waarvan Kant en Kinker zo dikwijls hebben gezegd, dat
ze schaduw en schijn is. We weten immers dat onze beperkte geestesaanleg ons verplicht de indrukken van de
voorwerpen in bepaalde vormen over to gieten ; dat onze
zinnen alles in tijd en ruimte moeten aanschouwen ; dat
ons verstand niet anders dan onze beperkte verstandswetten,
de twaalf zogenaamde categorieen, kan toepassen ; dat de
natuur dus ophoudt een wereld van werkelikheden to zijn ;
dat zij slechts is 'n reeks van verschijningen en schimmen ;
dat ze, in plaats van 'n stevige grondslag to bieden waarop
onze kennis van 't objectieve kan rusten, juist ons de pas
afsnijdt, zodra we van hetgeen schijnt tot hetgeen is wensen
voort to gaan . Zomin doze schijnwereld bet orgaan kan
zijn voor onze uitwendige kennis, zo min vermag ze bet
ook to zijn voor de kennis van ons zelf ; er is door en in
bet objectieve geen ruimte voor een natuurleer, die zich
spitst op 't wezen van de mens ; noch voor eon meta fysiek,
waarin bet Godsbegrip ons de aard van 't sterfelik geslacht
leert kennen, noch voor een psychologie, die ons bet raadsel
van 't menschelik zijn en gedachteleven ontsluiert . 't Blijft
alles een naar beredeneerde causaliteitswetten opgetrokken
schijnwereld, en zoals bet in „God en Vrijheid" is uitgedrukt, de zoekende sterveling
. . . . reikhalst naar eon God, terwijl (hij) een noodlot vindt
Dat blindelings voorzit in der dingen wisselingen

KINKER-STUDIEEN .

379

Zullen wij dan ons zelf, zoals we gebonden zijn „aan
de onbegonnen reeks die elke daad bestiert" ooit uit bet
natuurrijk of uit bet Godsbegrip leren kennen? Laten we
't met Kinker, in een rhetoriese aanhef vragen aan iemand
die daaromtrent nog twijfel mocht opperen .
Wat droomt gjj, magtloos, maar vermetel Telg der aarde,
Geketend aan het stof I van eigen kracht en waarde ?
Vraag aan Natuur, haar die u wrocht, naar uw bestaan,
Naar 't ]even, dat ze u leende ; en Bidder voor 't vergaan ?
Of. klem u aan de stof, waar aan uw kiem, uw ]even,
Uw kennis, geestkracht en gevoel word ingedreven ;
Vraag daar, aan 't g een . gi<j zelf niet zijt, waartoe gij wierdt .
Of eischt go eon hooger magt, eon' geest die 't al bestiert ;
Uit wien gij voortstroomde en in wien gij weer zult keeren ?
Dit ongeworden zal u 't schepsel kennen leeren ? -

Maar als de natuur nu eens hierop geen antwoord kan
geven : als zij zich verbergt,
u hear geheimenis,
In eeuwge nacht gehuld, onttrekt ; of voor uwe oogen
Eon waarheid goochelt, die slechts enden kan in logen ;

Wat dan? Kan de geschiedenis soms geen opheldering
geven! Of is ze soms aan de wetten van 't objectieve
onttrokken? Dan kon ze 't gewijd orakel zijn, waarvan
een antwoord to wachten was ! . . . .
Vergeefs ! - GU vindt, wear heen ge u wendt, slochts
[duisternissen,
Goon ankle lichtstraal, die 't vermoeiend eindloos gissen
Niet in eon doolhof van misleidingen verlaat,
Dat bij elke uitkomst, die hot biedt, uw hoop verraadt. Gilj vindt iets anders, nooit u-zelven .
----- --------- It Ishetwoord,
Dat u misleidt, de schijn, de klank, bet teeken,
De bolster, die de kern die rijpt, niet uit kan spreken ; - -

Kortom, bet hogere menselik bewustzijn staat buiten de
ons omringende creatuur, de ingeboren zedelike Vrijheid
is onafhankelik van de objectieve wereld van onze schijnbare
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kennis ; het menselik innerlik Leven niet of to leiden uit
de beperkte geestelike waarnemingen en begripsvermogen
van 't verstandelik denken . Hot subject staat in dezelfde
verhouding tot hat object, als het levee tot de Dood . Uit,
dus, is 't met dit vorsend pogen . . . .
Terug, verdoolden! - Staakt dit pogen, om u-zelven
In 't schepslenheer, waarmee gij rondzweeft, op to delven!
Waant gij 't onstoflijk licht, dat in uw boezem brandt,
Ontstoken aan do toorts der kennis, aan 't verstand ?
Waant gij 't geen geestig is, in kleur, gedaant en trekken,
't Ondeelige eene in 't vale, in maat en tal to ontdekken ?
Staart ge op de wetten der Natuur, van doe] ontbloot,
En zoekt de ziel in 't stof, het leven in den dood ? -

En toch is, - en hiermee leidt Kinker z'n beschouwing
van 't objectieve „balfrond" in, - toch is de stof niet
wat men dood noemt. Er woelt en werkt in heel de materie
een krachtig leven . 't Is een levered organisme, al is dit
]even een ]even van 'n lagere soort. 't Doorkruipt hat
„wriemlend stof der aarde" ; alles schijnt to sluimeren,
maar 't is ter ontwaking, tot kieming en groei .
Niets is zoo vadzig aan den ijzren slaap geboeid Aan 't grove en trage stof zoo magteloos geklonken ;
Zoo diep in d' afgrond der verweezing neergezonken
Dat niet -- zoodra hat slechts zijn tegenkracht ontwaart,
Gewekt wordt en ontgloeit, bezwangerd wordt on baart :
Eon zelfde geest doorwoelt hat Al . -- - -

Terwijl boven dit leven van lagere orde 'n hoger leven
staat : het zelfbewust zijn van de opwaarts strevende mens .
't Onloochenbaar besef van eigen daad en pligt,
Do wil --- voor wien, begeerte en drift on neiging zwicht,
Voor wien de liefde en baat, de deugd en 't misdrijf wijken,
Ja, voor wiens oppermagt, 't goweten moat bezwijken,
Wanneer hij 't wit, waarop hij doelt, met kracht beschiet, -

dit leven is 't, dat door 'n hoger vermogen aan de materiebeheersende wetten wordt onttrokken, en voortaan „zijn eigen
werkkring," kiest . Dit leven is de reeds vroeger genoemde
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„Zedelij ke Vrij heid," het zelf bewust leven, dat Godheid
genoemd wordt, welks overwicht boven, en welks antagonisme
tegenover de objectieve wereld de hoofdinhoud vormde
van „God en Vrijheid," waarvan de strekking nog eens
wordt neergelegd in de volgende strofen van 't onderhavige
dichtstuk
Een God, die in ons woont, verdelgt, door zijn nabijheid,
De leer van 't Noodlot, toont de ziel bet oord der Vrijheid,
En schudt, in weerwil van Natuur, en dood, en graf,
Ondenks der zinnen schijn, haar kluisters van zich af .

Nog eens, dit hogere Leven kan niet worden gevonden
in 't stelselmatig rijk der Wetenschap ." Het subjectieve
ontvlucht het objectieve . Het duldt geen mathematiese
opbouw . Zodra verstandelike stelselzucht er haar handen
naar uitstrekt, verdwijnt het als 'n ,droomgevaarte" in de
afgrond . We weten waarom. De theoriserende Rede kan
slechts schijnwerelden bouwen . „De vrijheid vlugt voor
't ijs van 't vorschende verstand :" Ze behoort alleen in
de ideale wereld tehuis . ,Ze is louter wil en daad" ; nooit
'n „weten", of ,gewrocht", of „uitkomst", aan de grond
waaruit ze ontsproot, „verknocht" ; geen aaneenschakeling
van tijden ; maar wel „een eeuwig heden" ; verleden en
toekomst worden in haar opgelost ;
Zij is de Godheid, die hot eindeloos verleden
Naar 't nimmer eindigend toekomende opwaards voert,
Het work der eeuwen schraagt en ze aan elkander snoert ; -

Eerst zo, als 'n zelfgevonden schat, kan men die Godheid
of zedelike Vrijheid, als levend beginsel in 't grote heelal
aanvaarden . Het is het verhevenste leven, dat zich in 't
kosmiese leven afspiegelt
't Verborgen geestige, welks fonkelende trekken
We in stoffelijk gelaat der Hemelen ontdekken .

Dan is al 't leven dat zich in de wereld openbaart, een
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afschaduwing van bet Goddelik ]even ; de Natuur bet
stoffelik lichaam waarin de ziel der Godheid
in speelt ;
De tooversluijer, waar ze in flikkert ; 't zinnebeeld
Waarin ze zich, door 't kunstgevoel, in 't Rijk der zinnen,
In duizend kleuren en gedaanten doet beminnen .

Hoe dus, vragen we? Kan 't denkend leven, „bet heilig
raadsel van ons-zelf," dan toch worden nagespeurd in de
Schepping? Zoeven was al 't objectieve 'n misleidend
schijnbeeld . En tans zouden we uit de Creatuur bet diepst
geheim kunnen verstaan? Kan dat! - Ja, zegt Kinker,
en hij heeft het hier en daar in 't gedicht reeds meer,
maar voor 't recht verstand van de inhoud wat ontijdig
en voorbarig gezegd, - maar de denkbeelden puilen onder
't aandikken wel eens uit bij hem ; - ja, dat kan ; mits
niet door „'t stof in 't stof, en 't beeld in 't beeld" to
vinden ; niet dus, door middel van de denkprocessen 't
zogenaamd bekende uit bet onwezenlike materiaal van
voorstellingen en begrippen to willen scheppen ; niet dus,
„door de doode letter van 't verschijnsel to bespien"
Neen, niet van buiten af, van 't subject uit, moot de
ontdekkingstocht worden begonnen ; 't is 't ,grenzenloos
vrije" wat in 't „eindige" moot worden aanschouwd, en
ontvouwd moot worden uit de ,schijn", waarmee ze is
,,omzwachteld . Op deze wijze alleen mag de mens „de
doolhof van 't Leven" instappen, op deze wijze alleen de
verscholen zin worden gevorderd van de ons omringende
Natuur.

En tans komt het vermaarde fragment in 't leerdicht,
waar Kinker het „Alleven" in de kosmos bezingt ; bet
fraaie afgeronde brokstuk dat weer to meer 'n bewijs mag
golden van Kinkers eigen opmerking, hoe wetenschap, mits ze getuigt van een hoog menselik streven, - hoge
stemmingen kan verwekken, en in haar stoute ontvouwing
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onder 't oog van 'n meester, een ereplaats vraagt in 't gewijd
gebied van de Kunst . . . . 't Is dat wat ingeleid wordt
door de bekende verzen :
't Is alles poging ter bevruchting, ter bezieling .
De scheppingsdaad houdt stand in 't bornen der vernieling.
Hot levee teelt zich voort ook waar hot zich ontbindt,
En strekt ter voeding van do slooping, die 't verslindt,
Niets is vergankelijk . - 't Verwantschapt heer der dingen
Voelt zich door d' Oceaan der levenskracht omringen .
Bewustloos streeft het naar bewustheid . --- Mint of schuwt ;
Voedt liefde of haat ; trekt aan, of wordt terng gestuwd .
Hot kronkelt, draait, on klimt wellustig langs do raderen
Van 't eindloos werktuig op, en tracht zijn doel to naderen,
Dat glinstrend tintelt in den gordel der Natuur .
Die Godlijke Aphrodite, ontgloeid in liefdevuur,
Bevolkt in stadge dragt de ontelbre Hemelbollen,
Die, door een drift ontvonkt, in 't maatloos ijdel rollen . In deze natuurbeschouwing komt tevens uit, dat wat
in de Schepping 't leven onderhoudt, opwekt en ontbindt
in nooit-eindigende werking, ontstaat door
. . . . staag verdunnende, opwaardsstijgendo etherluchten,
Die, wrijvende op elkaar, zich onderling bevruchten,
Wier barnsteenachtige aard, van rondsom uitgebreid,
Van elke star zich door der Heemlen ruim verspreidt, ( .)
Kortom, het ware woord voor doze van leven tintelende
kosmos is gebonden aan de „barnsteenkracht" . Alle verschijnselen, aan de materie gebonden, worden herleid tot
't Elektrisch kracht-al, waar zich werelden in baden,
In eenwge wenteling zich laden on ontladen,
Waar 't dnizendvormig licht zich uitstort en herteelt
En fijne vloeistof, dan zich 't stoutst vernuft verbeeldt,
In minder dan een' wenk in do eindeloosheid verloren,
Bij elken polsslag der Natuur zich voelt herboren ; -Uit kracht van dit levees-(lumen ,scharen" de warmteen vloeistof zich elk op haar ,hoefslag" ; volgt alles de
„inspraak" van de eindeloze ontwikkeling ; verenigt zich
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geprikkeld door liefde ; ontbindt zich, aangesticht door
haat, en weet elkander to zoeken en to vinden in een
samenspel van lijnen en stroomingen, welk, schoon aan
geordende wetten gehoorzamend het schouwspel van 'n
ordeloze kampstrijd vertoont . De eeuwig verwante elementen
drukken hun „vorm- en teeldrift" in 't bewerktuigd wezen,
duizend stromen van onzichtbaar vuur en licht doorwemelen
het zwerk, om het telkens verbroken en weder hersteld
evenwicht door harmoniese schikking van stof en krachten
to bewaren .
Zo zion wij 't groot heolal zich aan elkander schakelen .
Do levenbarende Natuur spreekt haar orakelen,
Spreekt haar' geheimen zin door eeuwge wording uit

De lezer merke wel op, dat dit hot Alleven is, zoals het
zich in de stoffelike wereld openbaart . En dat waar dit
Alleven overgaat in 't ,vergeestlijkte Rijk der Vrijheid,"
het ons de andere heift van de onzichtbare „Tweeheid"
toont . Daar toch ,bepalen eigen wet, en wil, en doel"
zich zelf. Daar is het Leven niet in de „Al-stof" verzooken ;
daar is het Met ,vastgeklonken" aan de aarde, zoals met
't plantenrijk het geval is ; niet als 'n ganse wereld doortintelend elektries vuur ; niet ook, een volmaakter ontwikkelde bestaansvorm zoals bij de dieren, waar het, ,spier- en
zenuwprikkelend", zich weinig boven de eisen van 't nooddruftige verheft ; - neen, daar is het leven zelfbewust ;
zb, dat in z'n stroom
hot Goddelijk vermogen
De Rede flikkerend speelt, zich-zelf door duizend oogen
Aanschouwt, on 't hooger doel van zijn bestemming ziet ;

Daar is dit Leven z'n eigen Koning, de bekamper van
't noodlot, zelf oefenend z'n eigen kracht en z'n deugd,
stout in 't gevaar, zeker van z'n wil, de zinnen beteugelend,
de driften beheersend ; het is, zoals we in „God en Vrijheid"
zagen, de zedelik-hoogstaande bestaansvorm, welke slechts
z'n volmaking zoekt in 'n onophoudelike betrachting van
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de door 't vrije geweten voorgeschreven plicht . Dus moat
er niet onder worden verstaan, het organiese en animale
leven, dat ons alien to beurt valt . Maar wel wordt er
onder verstaan het leven,
'tGeen 't hooggestemd gemoed zich zelven slechts kan geven ;
Dat zeldzaam hoog gevoel ontwaakt in eedlen gloed
Dat grootsche pogen van den waren heldenmoed,
Dat, aan zichzelf getrouw, en veil voor rang, noch voordeel,
Voor hoop op loon, noch vrees voor straf, noch blind vooroordeel,
Geen andre wetten eert, dan die der Rode alloon!

Maar moet nu de volmaaktheid van de Rede, d . i . de
praktiese Rede in dier voege worden voorgesteld, als zou
ze koud zijn voor menselike gevoelens? Ongenaakbaar voor
liefde en haat, vreugde en smart? Ongevoelig voor 't vuur
van 't leven en de gloed van de hartstocht? - Volstrekt
niet! - Wie als Zeno is, lijdt aan onnatuur . Wie als de
oud-Karthaagse moeders blijmoedig haar dierbaarst panden
op 't altaar van Kronos offert, is een onmens . Met uitgedoofde hartstochten, een verlamde levenslust, en 'n
geknakte eigenliefde, wordt het woord plicht slechts een
schaduwbeeld . Dan eerst blinkt de deugd op 't schoonste,
als ze in 't gewoel der drifters haar heerschappij weet to
voeren ; als ze vrij
Hot Godlijk hoofd verheft ; en de ongestuime baron
Der laagre neigingen bestuurt of doet bedaren Wanneer de wil, gelijk de stroomgod van then vloed,
Zijn golven voortstuwt, en de leiding volgen doet,
Die de eer en 't hooge doel der menschheid haar gebieden .

Geen kracht is 't, zegt Kinker, maar zwakheid, z'n eigen
hart to ,ontvlieden" . De vrije wil is geen bewegingloze
steenrots, waarop de ,golven van 't gemoed" haar krachten
dreigen to verspillen ; noch is de deugd een „gewrocht"
van 'n hartstochtloos begeren ; maar de ,vrijheid zelf"
die naar 't oorspronkelijk licht
Van 't ware schoone en goad' - hare oogen houdt gerigt ;
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Die 't beer der neigingen, als 't om voldoening bedelt,
Naar 't heilig doelwit stemt, bevredigt, en veredelt,
En tot zich-zelf verheft, en 't blakende gemoed
In alles de eigen gang en leiding volgen doet .

Kinker moet dus ook niets hebben van de misanthropen
en aseeten . 't Zijn „haters van 't leven", die door 'n
„nachtspook" worden gefolterd, hun naargeestig aanzijn
langs een doornenpad ,voortsleepen", en als een mijnslaaf,
hun

,ijzren ketens" torsen . ,Waartoe 't genot ontvlugt?"

Waartoe „de vlam der ziel verduisterd," „de schoonste
drift van 't hart verlaagd" ? Slaven zijn ze, die buiten hen
zelf hun leiding zoeken, en zelf zich to kort voor hun
plichten voelen ; slaven zij, die knielen
voor 't blauwende gewelf,
Of voor een blinde magt, waar door de Hemelbollen
Met slapend zelfgevoel door d' eindloos' afgrond rollen .
Zij zijn het, die zich klemmen aan 't beeld der dienstbaarheid, terwijl ze zichzelf, de deugd en God verzaken .
„Durf u zelf to zijn!" roept Kinker . - Wees vrij ! God is Vrijheid, God is liefde, God is leven .
Hij is bet strong bevel der deugd, bet handlend streven
Naar 't eind-doel in hot Rijk der toekomst . Zoek hem niet in't „dood" verleden ; maar in't „levendig"
verschiet van 't wordend Godsrijk . Zie niet om naar heil
en veiligheid buiten u ; juist door uw tonen van uw ,zwaken machtloosheid" wordt God gehoord . Sla u nooit in 't
gareel van een „Kerk . of Staatsbegrip" ! Sluit u niet werktuigelik op in 'n bepaalde kring ; ga niet mee met de sleur
der menigte, zodat ge de richting van 't ingeslagen pad
niet voor u zelf herkent . Stel u niet of hankelik van de
loop des tijds . Laat uw „deugd" niet lijdelik zijn, door de
drang van 't niet-eigen gezag . Stijg hoger . Vors voor u
zelf naar
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't Zich steeds verbergend doel
Eons Staats, de strekking van 't maatscbaplijk zamenwonen Hot welbegrepen Regt der Menschheid
't Regt der Zonen
Van 't zelfde huisgezin, en 't stout geteekend beeld
Van slechts den groot verbond der Volkren, onverdeeld
En ddn, gelijk de bol, waaruit zij eons ontstonden ; ')
Maar, helaas ! Hoe vaak wordt er gezondigd tegen deze
opvatting van ,Regten en Richten" ; wee de aarde, die
door de verbijsterende dromen van miskende vrijheid wordt
verontrust en door de eerste tonelen der revolutie-driften
wordt geteisterd Laat de edelsten onder 't mensdom stand
houden ! dat zij, zonder zich to bekreunen om de drang
van de tijd, getrouw blijven aan de ingeschapen Vrijheidswet, en al hun krachten bestemmen voor het hogere levee,
Dat, met hot trotsch gevoel van eer en mood doorweven,
Zijne eigen waarde kent ; op do eer, die waarde bouwt ;
En onverwrikbaar op zijn' vasten geest vertrouwt .
Na deze uitweiding over de menselike rechten en plichten,
welke in kiem aanwezig zijn in 't ,Oorspronklijk Regt,"
en die de ,Vrijheidswet" ons idealisties stemt to vervullen,
recapituleert Kinker . Hij, zegt de dichter, - waarmee hij
't voorgaande toelicht, - die dus
't Heelal der daden in u-zelven wilt bespidn, Toeft hier bi<j dit tafreel van 't zelfsvermogend leven,
Dat, tot de hoogste magt der willekeur verheven,
Ons 't denkend halfrond schetst der eeuwige Natuur !

') Over then grootschen wereldstaat", gebouwd op 't Regtsbegrip"
en de algemeene zedewet, hot
ideaal van regtlijke eedheid, in walks trekken
Wij de onvervalschte kern van 't hoogste Regt ontdekken,
En zonder 't welk goon geest der wetten kan bestaan,
liet Kin k e r zich meer uit. Bekend is z'n studio over 't ,Natuurregt" .
Wij zullen later gelegenheid hebben op z'n idealen in doze terug to
komen. - Ook elders in dit gedicht zinspeelt Kink e r er op .
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Zie dus nog eens vooral, de denkende helft, het subject,
de andere helft, het object, door 't goddelik vuur ontvonken ;
zie 't heersende brein z'n wederhelft, hot in de boeien
van 't noodlot geknelde stof, bezielen en ontgloeien ; zie
de in de chaos weggezonken zuster en gade, tot hoger
aanzijn geroepen, en met Goddelik zaad bevrucht, het starrenheir met duizende vertolkers der Rede bevolken, en „van
trap tot trap", met 'n eindeloos doel voor oogen, zich zelf
baren en herbaren in 'n eeuwige vruchtbaarheid .
Denk u nu die twee helften verenigd, zegt de dichter .
D+ n ge krijgt een kosmies levensbeginsel .
Toeft bij dit beeld - maar strong vereeenigd - ongescheiden 1Daar is geen geest of stof, ; maar stof en denkkracht beiden ;
Die twee zijn ddn, in tal, in doe], in kracht en duur .
Z]j zijn. voor ons begrip, slechts twee - God en Natuur.

Dit levee is nu het ,Alleven" . Hot sluit alle organies
en denkend leven, met het organisms zelve, in zich . Hot
is de uitgesproken formule van Kinkers pantheisme, de
knoop in z'n theoreties dichtstuk : de verkondiging van
z'n identiteits-theorie .

De lezer begrijpt, dat met hot objectieve door middel
van hot token
aan 't subjectieve to verbinden, de
identiteit van de twee ,halfronden" gemakkeliker is uitgesproken dan dat ze daarmee een voldongen feit is geworden . Laten wij zien, wat er nu eigenlik is gebeurd .
Hot objectieve, de buitenwereld, kan door de uitwendige
waarneming en de beperkte begripsvorming niet worden
gekend . Zo ze bestaat, dan bestaat ze niet voor ons, en is,
zo ze zich aan ons voordoet, onbetrouwbaar . Ze heeft dus
afgedaan . Toevlucht is nu hot subject, de in de mens
gelegde drang tot redelik en zedelik willen . Doze oefening
van de wil, die 't goede wil betrachten, drijft langs't spoor
der zelfvolmaking, ons, zo niet individueel, dan toch in de
Mensheid als zelfbewust zieleleven, op 'n ideale Toekomst
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aan . Dit zelfbewust hoogstaand leven is voor Kant, Kinker
en de wijsgerige school van die tijd bet Goddelik beginsel .
Die naatn Godheid, welke een actief ethies principe draagt,
maar overigens slechts een klank is, moet echter ook op
goddelike eigenschappen doelen . Van God wordt verondersteld, dat hij de wereld regeert, al de krachten van de
stof en de geest bezielt . Alzo, bet levensprincipe dat God
beet, moet ook de zoeven ongekende, onkenbare en onbetrouwbare objectieve wereld doorademen . Is 't nu niet
doodeenvoudig, to zeggen dat bet ethies principe dat in
sucjectieve wortelt, de mens cogitans, - dichterlik gezegd, zich weerspiegelt in 't objectieve, en dat dus bij stuk van
zaken, dit ook bet levensbeginsel is in 't komies mechanisme,
van z'n verschijnselen en bewegingen, z'n plantaardig en
dierlik leven, z'n physiese en chemiese processen? Mens
agitat molem et magno se corpore miscet is dan ook bet
motto van 't leerdicht ; bet doel dat tans is bereikt . Tans
is onbewust en bewust leven, teelkracht, groei, oordeel,
zelfverlochening, een aaneenschakeling van processen, met
een naam geworden . 't Is een worden tot vernietiging,
een vernietigen tot wording . Een volmaking, zodanig, dat
de mens, als individu, aan 't vernietigingsproces kan worden
onttrokken, om een levenssfeer in to treden, die wij
,,onsterfelikheid" plegen to noemen, bestaat er niet . Zo
er van een volmaking sprake is, is dit ter wille van 't
evenwicht in 'n theorie, als 'n hoogtepunt gezien, niet als
'n ideaal voortbestaan met de maat van de tijd in de
toekomst geplaatst. Het stelsel is de Godheid, en Kinker
z'n dienaar. De ontwikkelingsprocessen in z'n pantheisme
zijn die van 't perpetuum mobile . Er zijn wel trappen,
maar er is geen klimming in . Het onafscheidelike wezen
van bet stelsel is slechts uit to drukken met de voorop
to stellen handhaving van 't evenwicht . Geen wonder dat
wijsgeren met zulke stelsels eenzaam staan onder een yolk .
Doch ook Kinker zelf moet noodwendig de gebreken
hebben gevoeld voor de door hem ontwikkelde leer. Immers
wat was de redenering? Deze, dat de wereld als object,
-die zoeven voor de zinnen een schaduw was, als afspiegeling
T . EN L . xv .
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van de subjectieve verlichting, plotseling made werkelikheid
wordt ; m. a . w. de kosmiese verschijnselen, die, kort to voren
zich aan de zinnen openbarende, onbetrouwbaar waren, worden tans voor de zelfde zinnen in eens geldig verklaard als
openbaringen van de ,Allekracht" . Wat eerst, als behorende
tot 't gebied van de theoriserende Rede, als onzinnig,
stoornis bracht, wordt nu het onder het patronaat van de
praktiese Rede komt, als welkom materiaal voor de
opbouw der „Vrijheidsleer" ingepalmd .
Voorlopig echter stond aan Kinkers nuchterheid z'n
vooringenomenheid in de weg . Hij is to veel vervuld met
„de onverbreekbare echt van 't Al," die zich overal in
't ,tweeslachtig wezen" ,uitdrukt" . Overal vindt hij z'n
,,geest en stof'', van af 't „schijnbaar onbewerktuigde gruis"
tot aan 't ,geweten van 't reedlijk wezen", dat de inweudige
wet, 't zij hij die eerbiedigt of wil verzaken, erkent . Dit
alles is een, herhaalt hij, en in die eenheid herkent hij
,,stof en leven" . - Wederom, we wezen er reeds op, wordt,
zoo moeilijk het Kinker valt om de „tweeheid" to laten
varen, 't organiese en animale leven nog eens vereenzelvigd
met hat verstandelik-zedelik zelfbesef van de geestelik
aangelegde mans .
Ingenomen, zeide we, is Kinker met z'n identiteits-leer .
Hij wijst op Spinoza, wiens ,vindingrijkheid" ook doordrong
tot 't pantheisme, en 't huwelik van ,Saturnus' tweeling"
sloot ; doch Spinoza, herinnert hij, zag in de eenheid niet
de twee helften object en subject ; hij zag slechts Juno,
en de ,vrije" Jupiter niet ; Spinoza, wil hij zeggen, bleef
to veel hangen aan de materialistiese kant van z'n stelsel ;
de opbouwende ,Zedelijke Vrijheid" van Kant vond hij niet .
Dus, zegt Kinker nabetrachtend tot diegenen welke de
onfeilbaarheid van de objectieve wereldbeschouwing hebben
laten varen, en de subjectieve aanschouwing tot richtsnoer
nemen, - gij alien
die hat woord des levens in u-zelven,
In 't donker heiligdom der waarheid, op kunt delven,
Die alles wat ge ervaart en buiten u aanschouwt Al wat de rode op tal, en maat, en oorzaak bouwt,
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En naar een samenstel van eerste formen regelt,
Niet met de magtspreuk van onfeilbaarheid bezegelt ;
Maar stout hertoetsen durft, en grootscher proefsteen kiest,
In 't oord waar tal en maat zijn waarde en kracht verliest!
Houd op then eeuwgen echt uw vorschend oog geslagen ;
Op beider sferen, die elkaar omhelzend schragen !
Zij brengen, in hun Ievensdragt, 't onsterflijk woord,
Dat eeuwig was, en is, - maar schooner zijn zal, voort . -

Tans zij moeten nog beantwoord, die mogelik strijd zouden
willen voeren tegen z'n stelsel . Daar zijn er, die, Schellingianen misschien, de hedendaagse mensheid van 'n hogere
beschavingstoestand gezonken achten, waarin ze een opvoeding genoot, die door 'n hoger geestesgeslacht werd geleid .
Aan dezen vraagt hij
Wat ziet gij, Herakliet! naar de eeuwen, die vervlogen,
Angstvallig om - en wendt uwe altijd schreijende oogen,
Vol bittren wrevel naar eon vroegere menschheid heen ?
Wat treurt, wat jammert go om een Eden, dat verdween,
En staart op 't nevelig gordijn van 't dood verleden? - - -

Zeker, zegt hij, is de aarde een jammerdal . Maar wie
zijn er de oorzaak van? Dat zijn we toch zelf ! . . . En dat
zijn we nog wel, ondanks ons „Ideaal van 't eenig Vaderland der menschheid", terwijl we zijn ,doorgloeid met den
Adelstand van ons geslacht," en „Burgers van het Eden
der toekomst." Hoe komt het dat we dit Eden moedeloos
„tegentreden" ? Omdat wij ooze waarde ,in schande en
slavernij" verbeuzelen . Neen, de deugd is niet verwant
met „ramp en druk" : het leven is geen vloek, geen langzaam sterven ; de mens is op aarde geen balling : - dat
alles is een God- en Rede-onterende dwaling ; - maar
wat wel waar is soms, is dat de Vrije mens, die Heer en
Vorst is van z'n bestemming, nu eens in z'n jonge jaren
lof vertroeteld wordt, of wel, door halve vorming, to
onzelfstandig op vrije voeten is gelaten ; of wel, in moeilikheden en gevaren is gekneld, of aan geweld en duister
vooroordeel is onderworpen ; of dood is voor wet en plicht,
of door zelfverblinding gezonken is tot beneden het dier.
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- Doch daarom niet versaagd ! Eens komt de gulden tijd .

,,Eens

komt het

zalig

rijk der menschheid,

dat we

ontvlieden" !
Rijp, vrucht der eeuwen, riip ! door 't licht der wetenschappen
Bestraald, door regt en pligt gekweekt, door de eelste sappen
Der levenkweekende Natuur, en door den gloed
Der schoonheid en der kunst gekoesterd en gevoed!
Voltooi uw' wasdom in den kring, u aangewezen!
Leer uw bestemming in uw' Godlijk' aanleg lezen ;
Die hoogre schepping, waar uw eigen wil en kracht,
Hot licht der kennis en der kunst van uit den nacht
Der tijden rijzen deed ; waar go, aan u-zelf gegeven,
Bij 't heilige gevoel der vrijheid - 't doel van 't leven,
En 't oogmerk van 't bestaan, in 't naderend verschiet
Der volgende eeuwen, vol verrukking naadren ziet !
En tans komt Kinker met z'n ,Onsterfelijkheids"-begrip .
't Is van zelf maar 'n naam ; 'n woord met 'n vage beteekenis, eerst aan to nemen,

wanneer de denkende geest

zo ver is gekomen dat hij op de grens van de objectieve
en de subjectieve wereld staande, het wereldplan kan
overheersen . Daar eerst leest de ziel het antwoord op
haar vragen . Natuurlik, zegt Kinker, is op de grens van
Natuur en Vrijheid, joist omdat er 'n grenslijn is, dwaling
mogelik . Daar loopt de denkende geest gevaar met objectieve middelen, als met tijd en ruimte to meten, en aan
het doel van 't bestaan een gestalte to geven van 'n eigen
leven in herinnering, of wel van 'n persoonlijk leven in de
toekomst. Dat zijn, zegt Kinker, twee gissingen die elkander
vijandig zijn ;
waar uit eene bron ontsproten .
Eon zelfde tweestrijd brengt ze voort ; eon zelfde schijn
Doet hier 't geloof aan 't ongeloof vermaagschapt zijn. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hier hoopt of vreest de ziel een eindeloos bestaan,
Of vindt or 't voorhof van een eindeloos vergaan .
Nu, dit voormaals en namaals komt in Kinker's stelsel
niet to pas . Hier geldt slechts wil en daad. Er zijn geheimen
die niet voor 't verstand zijn . Achter de sluier der ondoor-
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dringbaarheid heeft het woord onsterfelikheid 'n hogere
,,duiding" verkregen .
Hetgeen we in ons begrip sterfloozen voortduur heeten,
Is, waar de tijd ons zelfs ontzinkt, niet of to meten
Aan de eindelooze lijn, waar langs 't verschljnsel smelt,
Noch 't ruim, waarin elk beeld zich ons voor de oogen stelt .

In 't kort, de onsterfelikheid is een soort beeldspraak
voor een eindeloze zelfvolmaking,
Als 't hoogste denkbeeld der Natuur, in haar ontwaken
Tothoogerrang ,

een ideaal dus voor de mensheid in 't algemeen, als de
hoogst bereikbare sport van wat onze wijsgeer de zedelike
volkomenheid noemt . Naar haar streeft de Vrijheid in de
Mens . Het hoogste denkbeeld der Godheid, mogen we zeggen
in Kinker's taal, is de Onster felikheid .
Maar waarom, brengt Kinker in, zeker in 't gevoel van
de vaagheid die hij heeft aan to bieden, - zouden we ons
moeten bekreunen om 'n onbekend leven, 'n aanzijn na
de dood ! Wat geeft het,
Of we, aan ons-zelf hergeven,
't In hoogre dadigheid hernieuwd - 't in grootscher' kring
't Verleefd verledene, met zelfs •h errinnering
Aanschouwen zullen ? Staat dit onzinnig hopen,
Om 't nietig gistren aan hot morgen vast to knoopen,
Om, met den ballast van 't verweesne toegerust,
In 't zelfde zinnelijk gevoel, aan do overkust
Van 't onbekende Lethe, als uit eon' droom to ontwaken,
En de afgesleten vreugde en smart opnieuw to smaken !

Want zie, zegt hij, wij zijn slechts een met de zich
telkens hervormende eeuwig levende Natuur . Haar „met
de Godheid gansch doorweven" en in haar strekking
onverdelgbaar bestaan is met de ziel identies ; ze kan
noch worden, noch vergaan . Zooals haar geest is, is ook
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de onze ; zoals haar aleenheid is, zo is ook de onze . Alleen
dit verschil :
De heilge wet, die in ons woont, spreekt de algemeenheid
Van 't eenig ongeschapen Ik, in 't hoogste besluit
Der rode - maar in 't rijk der vrije daden uit .
En of nu
Dat denken, dit gevoel, dit innige bezeffen,
Die vonk van vrijheid, dat veelvoruag zamentreffen
Van tallooze nitingen der eigendadigheid,
Door 't kunstig zamenstel der zenuwen verspreid, met het stoffelik Ik in 's,,levens meer" moge verdwijnen,
of wel, in 'n ,ander kleed gehuld", opnieuw moge verschijnen,
't Geloof der deugd hangt van die wisselkans niet of 1
Wat dus de Onsterfelikheid mag zijn ?
Hot Ideaal van de Wijsgeer, de geestdrift van de Dichter,
het troostwoord van de Priester? Ze is meer dan 't beeld ; meer dan dit ,veelkleurig
kleed" ; ze is
wat de wet gebiedt, wat de uitspraak van 't geweten
Als hoogste doelwit eischt voor 't zedelijk bestaan .
Haar heilig Godsbevel wijst zelf-volmaking aan,
En 't naadren tot een wil, wiens Inide stem wij hooren . --

Met de beschouwing van deze gedichten : „God en Vrgheid"
en ,Het Alleven" achten wij de wijsgeer Kinker voldoende
gekenschetst . Tans keeren wij z'n gelaat, dat we naar 't
uitspansel en de ruimte hielden gewend, om, en plaatsen
hem tegenover z'n tijd en z'n volk . Hij was 'n kracht-man ;
een man-op-zich-zelf, die aan niemand dan aan zich zelf
z'n sterkte ontleende . Daarom is de eigen-schap, die we
in z'n isolement als krachtig en idealisties leerden kennen, in
z'n betrekking tot z'n omgeving een zelfstandigheid geworden,
die zich handhaaft door een onvermoeide ijver en in 't
stalen en 't scherpen van een geduchte militante Kracht .
J . KOOPMANS .

HET MEERVOUD VAN DE NEDERLANDSCHE
VERKLEINWOORDEN .

Het is een bekend feit (vgl . o . a. Van Helten Kleine
Nederl . Spraakk . J7, blz . 6), dat wanneer de pluralis van
een substantivum gevormd wordt met de uitgangen -ers
of -eren, dat dan vaak bet meervoud van bet verkleinwoord
datzelfde element -er- bevat : eiertjes, hoendertjes . Een
enkelvoud eiertje of hoendertje is niet gebruikelijk . Naast
eiertjes, hoendertjes komen ook voor eitjes, hoentjes, m.a.w.
wij kunnen dezen regel opstellen : bet meervoud van de
verkleinwoorden van substantiva met een plur . op -ers
-eren kan op tweeerlei manier gevormd worden : 1 . van bet
enkelvoudige deminutivum, door daar een -s achter to
voegen, 2. van bet meervoud van bet grondwoord, door
aan den pluraalstam, die verkregen wordt door s -en
weg to laten, den uitgang -tjes to voegen . Niet bij alle
woorden van deze klasse komen beiderlei vormen voor .
Formation van de onder 2 . genoemde soort komen ook
bij andere woorden voor, en wel bij sommige zelfstandige
naamwoorden met een korten stamvocaal, die then vocaal
in bet meervoud verlengen . De substantiva met korten
stamvocaal kunnen n.l ., wat hun pluraalvorming aangaat,
in twee klassen verdeeld worden : tot de I. behooren verreweg de meeste ; die hebben gelijken vocaal in enkel- en
meervoud ; bijv. : Wag vlaggen, bed bedden, bok bokken,
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stip stippen,

hut hutten ; de

IL is kleiner

hiertoe behooren die woorden, die een anderen vocaal
hebben in het meervoud dan in het enkelvoud,

- al

worden dan ook in de meeste gevallen die klinkers
door een teeken voorgesteld ; 'bijv . dag dagen, weg wegen,
lid leden, lot loten ; tot deze categorie behooren ook
- met langen stamvocaal - de woorden op -heid, plur .
-heden .
Over klasse I . valt niet veel to zeggen : de meervoudige
deminutiva worden bij deze woorden eenvoudigweg van de
enkelvoudige gevormd door er een -s achter to voegen,
bijv . : vlaggetje, vlagje - vlaggetjes, vlagjes, bedje - bedjes
enz . Maar bij klasse II . vinden wij meer variatie in de
vormen . Op vormen als paadje, lootje, goodje (naast dagje,
godje) is reeds meermalen opmerkzaam gemaakt, o .a. door
Van Helten, Kl . Ned . Spr . 11 6 blz. 109, maar het komt
mij voor, dat de juiste verklaring nog nooit gegeven is .
M . i . moeten wij, om den oorsprong van den afwijkenden
klinker to begrijpen, uitgaan van den pluralis en daag jes,
good jes op een lijn stellen met kinder-tjes . 1 ) Wanneer wij
voor de woorden van onze klasse II . denzelfden regel aannemen, die boven voor de klasse van kind-kinderen, -ers
werd gegeven, dan kunnen wij bij dag-dagen verwachten
het verkleinwoord dagje, meerv . dagjes en daagjes, bij lot
lotje-lotjes, lootjes enz . Hot spreekt vanzelf, dat in zoo'n
geval de verschillende vormen op elkaar kunnen inwerken ;
zoo kan er naar analogie een nieuwe singulaarvorm met
gerekten klinker ontstaan, b .v. lootje, en als er dan twee
enkelvoudige en twee meervoudige verkleinwoorden zijn,
kan van elk paar er een verdwijnen . Op deze manier konden
bepaalde deminutiefvormen ontstaan, als een verkleinwoord
algemeen gebruikt werd ;

maar er zijn bij ons heel wat

deminutiva, waarmee dat niet het geval is ; wanneer iemand
zoo'n woord in zijn zin noodig heeft, beschikt hij niet over
een ingeprent klankbeeld, en kiest - onbewust - tusschen
1 ) Hot verschil in uitgang (jes : .tjes) interesseert ons niet in dit
verband : do t staat eenvoudig, omdat er een r voorafgaat .
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de b e s t a a n b a r e vormen . 1) En juist bij zulke weinig
gebruikelijke deminutiva vinden wij meermalen onzen
regel bevestigd
Zoo zal de een zeggen : „o p z u 1 k e lievigheedjes b e n i k
n i e t g e s t e 1 d," een ander : o p z u 1 k e lievigheedjes b . i .
n. g.", bet enkelvoud is altijd lievigheidje . En hetzelfde
geldt van andere woorden op -heid .
Het geschiedenisboek vermeldt in dat tijdvak niets dan een paar onbeduidende oorlogjes
(of : oorloogjes) . Het enkelvoud is oorlogje.
Van een kleine jongens-vereeniging sprekend zal men
zeggen : er zijn al weer een paar leedjes bijgekomen,
maar bet enkelvoud is lidje . Een voorbeeld vindt men
bij v . in Multatuli's Millioenen-Studien : Hoe beet dat
lidje? 2 ) Men zegt altijd : oogleedjes, en dat is heel begrijpelijk,
omdat van bet woord ooglid bet meerv . veel meer voorkomt dan bet enkelvoud .
Het komt mij voor, dat bet een voor ons doel onnoodige
arbeid zou zijn, alle woorden, die tot onze substantiefklasse behooren, achtereenvolgens to bespreken : in sommige
gevallen zou bet heel moeilijk zijn, vast to stellen, welke
vorm de meest gewone is ; vooral bij woorden, die zelden
met verkleiningsuitgang gebruikt worden, zullen wij
individueele verschillen vinden : vragen wij bijv . aan
eenige personen, hoe zij bet verkleinwoord van lot maken,
dan zal de een zeggen lotje, de ander lootje ; vragen wij
niet naar bet enkelvoud, maar naar bet meervoud, dan
zullen er meer zijn, die den vorm met oo gebruiken . Het
komt mij voor, dat men vrij algemeen zal zeggen : n u,
dat is een lotje uit de loterij, maar : ik heb een
paar lootjes genomen dezen keer.
Bij sommige woorden komen alleen vormen met korten
') Daardoor, dat veel deminutiva telkens nieuw gemaakt worden
door wie ze gebruikt, komt het, dat zoo vaak iemand, als hij er
naar gevraagd wordt, niet weet, welken deminutief-vorm hij gebruikt
van een substantivum .
') Meesterwerken van Multatuli, II, b1z . 121 .
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klinker voor, bijv . stadje-stadjes . Van graf zal men onwillekeurig eer den vorm grafjes gebruiken dan graafjes, dat
ook deminutiefvorm is van graaf.
Bij andere woorden vinden wij den gerekten vocaal van
het meervoud ook in het enkelvoud, bijv . blaadje (ofschoon
men ook wel hoort : e e n bladje p a p i e r), gaatje (daarnaast
gatje met andere beteekenis, zonder meervoud), paadje
(in sommige dialecten, bijv . i n het Zeeuwsch, heeft hier
de „ausgleich" in andere richting plaats gehad en spreekt
men van padje-padjes), vaatje, glaasje, scheepje .
Het is wel interessant, om eens bij zich zelf na to gaan,
welke vormen men gebruikt : de lijsten die men zoo krijgt
van verschillende personen, zullen dan waarschijnlijk wel
belangrijk van elkaar afwijken . De woorden, die in aanmerking komen om onderzocht to worden, zijn : bad, blad,
pad, rad, stad, graf, stat, dag, gelag, slag, dak, dal, glas,
gat, vat, gebed, tred, weg, gebrek, bevel, lid, ooglid, smid, ri f
schip, spit, gebod, god, ho f, oorlog, hertog, hol, lot, slot .

Ik wil hier nog opmerkzaam maken op een paar gevallen, waar de regel van verschillend enkelvoud en meervoud heel duidelijk uitkomt : men zegt steeds : i k k o m
e e n s g a u w e e n dagje b ij j e ; maar ook zal iedereen
zeggen : ik kom eens gauw een paar daagjes bij je .
Wat ziet dat huis er aardig uit, met zijn roode
dakje, maar : wat hebben die huizen, uit de verte
g e z i e n, een a a r d i g e k l e i n e daakjes (zelden : dakjes) .
Goes.

N . VAN WIJK.

INVLOED VAN DE LATIJNSE SPRAAKKUNST .

Otto Jespersen, aan de lezers van dit tijdschrift niet
onbekend (vgl . Taal en Letteren 1895, b1z . 265, 329 en
353) heeft in de Englische Studien (XXXV, 1) een opstel
geplaatst over The history of the English Language
considered in its relation to other Subjects", dat ook
afzonderlik als brochure verschenen is . 1)
Onder de opmerkingen in het bedoelde opstel komen
er voor, die ook voor het Nederlands van biezonder belang
zijn . Al is hetgeen Jespersen schrijft niet alles nieuw, zijn
duidelike, overtuigende wijze van voorstellen trekt de
aandacht .
Bovendien - wij hebben to doen met waarheden die
niet dikwels genoeg herhaald kunnen worden, zolang
er zelfs taalgeleerden zijn die naar bet schijnt de betekenis
er van niet begrijpen.
Zo mogen dan bier een paar bladzijden van Jespersen
volgen, zeer vrij vertaald of, zo men wil, ,bewerkt ."

De spraakkunst van bet Latijn werd eerder en uitvoeriger
bestudeerd dan enige andere grammatika . 't Latijn werd
dan ook beschouwd als de taal, en iedere afwijking van
') 0 . R . R e i s I a n d, Leipzig . 1905 .
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latijnse taalregels (b.v. in 't Nederlands) heette verbastering .
Zelfs nu, ofschoon die oude wijze van zien niet langer
voor juist gehouden wordt (daarvoor heeft men to veel
talen wetenschappelik bestudeerd), zelfs nu zijn de overblijfselen nog talrijk van het „latijnse bijgeloof," en 't zal
de taak zijn van latere spraakkunstenaars, er een afdoende
opruiming onder to houden .
In hoofdzaak is de grammatiese terminologie nog altijd
op de spraakkunst van het Latijn gegrond .
Wie een moderne taal bestudeert, zal al de gevallen
waarin die taal overeenstemt met het Latijn door vaste
termen vinden aangeduid. Maar de grammatiese verschijnselen en kategorieen die afwijken van 't Latijn, hebben of
in 't geheel geen naam, of iedere schrijver bedenkt er een
voor, op zijn eigen houtje .
Nu komt een naam er zeker niet zo veel op aan, en wij
kunnen ook zonder naam een nauwkeurige voorstelling
van een zaak hebben ; maar ongetwijfeld is het een nadeel
wanneer een vaste terminologie aan een deel van een
wetenschap ontbreekt .
Het overwicht van de latijnse spraakkunst heeft nog
een ander en veel groter nadeel gehad .
't Is wezenlik uiterst moeilik voor iemand die van zijn
vroegste jeugd geleid is in een eigenaardige richting
van grammatiese ideeLn, om zijn geest to bevrijden van
die langdurige sterke invloed ; wanneer hij een andere taal
beoefent dan het Latijn, wordt ziju grammatiese visie
onwillekeurig gekleurd door zijn latijnse bril .
Hij zal in het Nederlands dezelfde naamvallen, tijden,
wijzen verwachten waarmee hij vertrouwd is - in het
Latijn ; en het is verwonderlik hoe vaak hij meent overeenstemming aan to treffen waar anderen, die de , bril"
niet dragen, dezelfde grammatiese feiten heel anders zullen
beschrij ven als hij 1
Ik sla een bekende nederlandse spraakkunst op en lees
de volgende definitie
„De vormen waardoor het functieverschil der zelfstandigheidswoorden wordt uitgedrukt, heeten naamvallen. Er zijn
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in het Nederlandsch vier naamvallen, de eerste, tweede,
derde en vierde naamval. Het vormverschil is in den loop
der eeuwen echter zoo gering geworden, dat het bij de
zelfstandige naamwoorden in het meervoud geheel verdwenen
is en bij de zelfst. naamwoorden in het enkelvoud zich
op zijn hoogst twee verschillende vormen vertoonen ."
In een andere staat :
„Naamvallen zijn de vormen van een naamwoord, die de
betrekking er van tot andere woorden uitdrukken . Tegenwoordig wordt die betrekking nog maar zelden door bepaalde vormen aangeduid ." 1)
De schrijvers schijnen er nets van to bespeuren dat hun
uitspraak zeer onlogies is . Zij noemen een naamval een
vorm en beweren dat de zelfst . naamwoorden in vier
naamvallen in het Nederlands voorkomen . En dadelijk
daarop wordt gekonstateerd dat afzonderlike vormen (dus
naamvallen) op 'n enkele uitzondering na ontbreken ! ! 2)
De grammatika's onderscheiden gewoonlik ,bijwoordelike"
vierde naamvallen van tijd, van plaats, van afmeting,
prijs, gewicht enz .
Uit het Nieuwnederlands blijkt volstrekt niet dat hier
van vierde naamvallen sprake is . En hoe 't in het Latijn
of het Duits is gesteld, daar heeft men waar 't onze taal
betreft geen rekening mee to houden .
In de regel wordt beweerd dat wij in het Nederlands
de datief en akkusatief dienen to onderscheiden Met wegens
versehil van norm (dat is er niet), maar om de betekenis .
Welbeschouwd konden wij op dezelfde grond het predikatieve bij voegelik naamwoord gaan onderscheiden in drie
soorten : 1 0. Mijn vader is oud, 2 0. mijn vader is oud geworden,
3°. mijn vader is ziek . - Zo doen de Finnen : 1 0. isdni on
vanha (vanha, gewone eerste-naamvalsvorm), 2°. isani on jo
tullut vanhaksi (vanhaksi, een vorm die aanduidt dat
1) Eon juister beschouwing van de naamvallen in de Bekn . Nederl .
Spraakk. van K . H o l t v a s t (1905) .
') Zie al T. en L ., 1895. Over Naamvallen .
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iemand of iets in zekere toestand komt), 3°. isdni on sairaana
(sairaana, een vorm die aanduidt dat iemand of iets in
een toestand verkeert).
Deze onderscheiding nu bestaat in het Fins ; is er kenbaar aan verschil van vorm . Maar in 't Nederlands bestaat
de genoemde onderscheiding niet, want in alle drie de
gevallen blijft het bijvoegelik naamwoord onveranderd
(oud, oud, ziek) . Het zou natuurlik dwaasheid zijn, die
finse onderscheiding in 't Nederlands to gaan invoeren .
Maar is bet dan wol gerechtvaardigd in bet Nederlands
van een datief to spreken, nu die derde naamval 66k
geen eigen vorm heeft?
Men kon bet desnoods nog doers, wanneer die zogenaamde
datief zich onderscheidde door b.v. een vaste plaats in
de zin .
Maar ook dat is niet bet geval . In ik gaf hem het boek
staat de zogenaamde datief voorop, in ik gaf het hem de
akkusatief.
't Is waar, de datief staat voorop wanneer 't woordin-de-akkusatief een zelfstandig naamwoord is. Maar
dat is geen reden om de datief to onderscheiden, want
in zinnen als : Hij noemde (heette, schold) het ventje een
slaapmuts staat ventje vbbr slaapmuts en toch heet bet
een vierde naamval. Ook komen volgens de spraakkunstenaars herhaaldelik datieven voor zonder volgende akkusatief,
en akkusatieven zonder datief, zodat de ,plaats in de zin"
meestal toch niet zou kunnen beslissen .
lets anders . Is 't in elk geval niet geheel overbodig to
kibbelen over de naamval b.v. van hand in de zin : zij
wandelden hand aan hand, of van zvj in : de mensen stonden
er zij aan zij ?
De bedoelde zelfstandige naamwoorden staan hier niet
in een naamval, maar ze vertonen zich als 't ware los,
naakt, in hun kernvorm . En bet is even willekeurig ze
onderwerp to noemen als voorwerp of vierdenaamvals
bepaling van een elliptiese zin . . . .
R. A. KOLLEWIJN .

DE GENESTET EN HEINE .

In een Bloemlezing Ernst en Luim, Bloemen, gegaard
uit den Lusthof der Nederlandsche Poezij, to Leiden bij
A . W . S ij t h o f f, 1858 (blijkens het voorbericht door T .
v a n West r h e e n e, W z . verzameld uit de Kunstkronyk)
vond ik onder de titel : Dichterlvjke Nagalmen door P . A .
d e G e n e s t e t drie gedichten : Een Familie-ta fereeltj en,
Lentemorgen en De Boodschap, die in de Kunstkronyk van
1851 to vinden zijn met het onderschrift : naar Henri Heine .
Daar ze in de uitgave van Tie 1 e niet opgenomen zijn,
laat ik ze hier volgen als nieuw bewijs voor H's invloed
op onze Dichter omstreeks 1850 (zie dit Tschr . XII, 486)
EEN FAMILIE-TAFEREELTJEN .
De bleeke herfstmaan schemert
Door graauwe wolken hoen ;
De pastorij op 't kerkhof
Ligt aaklig en alleen .
De moeder neemt haar Bijbet ;
De zoon staart in de lucht,
En de oudste dochter dommelt,
Terwijl de jongste zucht :
Mijn God, do dagen kruipen
Hier om, elkaer geljjk . . . .
Slechts, als er wordt begraven
Dan is or wat to kijk !
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De moeder - onder 't lezen
Ja kind, uw lot is hard ;
'k Meen vader was de laatste,
Die hier begraven werd!
Ik sterf hier - giinnikt do oudste Van honger en van pen !
'k Loop naar den rjken Jonkor .
Hij zal mijn minnaar zijn !
Do zoon springt op en schatert :
'k Heb vrienden in het wood,
Die spelen, lachen, drinken
En maken geld en goud . . . .
Do moeder werpt haar Bijbel
Hem in 't verflenst gezicht
Zoo schonk ik dan, vervloekte!
Eon roover 't levenslicht . . . .
Men klopt, men klopt aan 't venster,
Een vinger dreigt - daar staat
De trouwe, doode vader
In plechtig ambtsgewaad.

Men vergelijke hiermee : Die Heimkehr N° . 30 .
LENTEMORGEN .
Mijn hart, mijn hart is somber,
Al bloeit de Mei in 't dal ;
'k Sta, leunende aan mijn liede,
Hoog op den ouden wal.
Do gracht vliet aan mjjn voeten
In kabbelende rust ;
Een knaapjen laat zich drijven
En zingt van liefde en lust .
Daar ginds ontwaken, blozend
In 't vriendelijk ochtendgoud,
Do buitens en de monschen
En vee en weide en woud .
De deernen bleeken 't linnen
En stoeien in bet nat
Van ver boor ik het brommen
Van 't zware molenrad .
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'k Zie Binds bij d'ouden toren
Een schilderhuisjen staan ;
Daar langs eon dappren roodrok
Al op en nedergaan ;
Zijn doodlijk wapen schittert
In 't morgenzomerrood ;
Hij presenteert, hij schoudert . . .
Och kaerel, schiet me dood !

Men vergelijke : Die Heimkehr N°. 3 .
DE BOODSCHAP .
Op, op, mijn knaap! to paard, to paard!
Vlieg over berg en dal,
En ijl naar koning Dunk a n s slot
En sluip er in den stal .
En wacht tot u zijn rijknecht ziet
En vorsch dan 't nieuwtjen uit :
Wie van des Konings dochtren, wie :
Van beiden is de bruid?
En zegt hij : 't is do bruine - voort!
Breng andwoord bliksemsnel . . . .
Maar zegt hij : 't is do blonde maagd . . . .
Dan boor ik 't later wel .
Koop, jongen, koop me in dat geval
Maar eerst een fikschen strop,
En breng dien mee en spreek geen woord Maar rij niet in galop !

Men vergelijke hiermee : Romanzen N° . 7 : Die Botschaft.
Rotterdam.
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BOEKAANKONDIGING .

OTTO JESPERSEN, Phonetische Grund fragen .
Mit 2 Figuren im text ; OTTO JESPERSEN, Lehrbuch der Phonetik . Autorisierte Uebersetzung
von HERMANN DAVIDSEN . Mit 2 Tafeln . 1904
Leipzig and Berlin, Druck and Verlag von
B . G . TEUBNER .

De lezers van dit tijdschrift kennen alle, altans van naam,
het Deense werk waarvan de twee hierboven genoemde
boeken een vertaling of gedeeltelik een bewerking zijn
Fonetik, en systematisk Fremstilling of L eren om Sproglyd .
Want afgezien van de bewerking die ondergetekende in
Taal en Letteren van een paar hoofdstukken liet verschijnen,
is er in de 12e aflevering van de jaargang 1899 reeds een
aankondiging van altans het eerste deel to vinden .
De voor een niet-Skandinavies publiek werkende reviewer
had een eigenaardige taak bij het oorspronkelike werk
(1897-1899), want hij moest voelen dat de vervulling van
de bij zulk een uitstekend werk traditionele wens dat z ij n
lezers die van het boek mochten worden, wel tot de pia vota
zou blijven behoren, daar de meeste lezers zich (ten onrechte 1) verbeelden dat het toch veel to moeilik zou zijn to
proberen dat boek to lezen . Dus gaf het al niet veel op
detail-punten in to gaan . Dat voelde ik altans zeer sterk toen ik
voor de "Englische Studien" een aankondiging zou schrijven
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en ik bepaalde mij dan ook (zie ib . dl . 29, afl . 1 . pp 63 v . v .)
tot een algemene inhoudsopgave en aanbeveling zonder in
enige noemenswaarde diskussie to treden .
Nu ligt de zaak echter heel anders . Nu er absoluut geen
denkbare reden meer is waarom het book niet in de handen
zou zijn van een ieder die zich voor fonetiek interesseert,
moet de recensent, mag de recensent altans in bizonderheden afdalen.
In de "Grundfragen" (waar ik voortaan keen verwijs
met : G.) behandelt Jespersen nu het algemeen gedeelte,
die "theoretische Grundlage" voor zijn "Lehrbuch der Phonetik" (bij mij bedoeld met : L.) "indem es (seine) Stellung
zu den am moisten umstrittenen lautwissenschaftlichen
Fragen darstellt and begriindet ." Uit zijn Deense "Fonetik"
(bij ons : F.) zijn de twee eerste hoofdstukken en hfdst . VIII
weggelaten . Van het eerste, een inleiding over het wezen
en de betekenis van de Fonetiek en desnoods het tweede,
de geschiedenis der Fonetiek laat zich dit begrijpen, maar
een korte bibliografie (F . hfdst. VIII) ware dunkt mij hier
ook wel op z'n plaats geweest. Dat, zoals Jespersen in zijn
Vorwort opgeeft Kap .VI"spezilfrdsnBagechri"
ben" is, klopt niet geheel en al . Een groot gedeelte daarvan
is n . 1 . al in F. to vinden ; zie b. v . ib . p. 208 - 212, en de
verschillende plaatsen waar J . de resultaten van de experimental-fonetici bespreekt (b . v . pp . 195, 260, 282, enz .
enz .) Wat nu in L . p . 236 v. (§ 247) to vinden is hoort
eigelik in G . thuis.
Hot belangrijkste hoofdstuk is zeker wel het vierde
"Akustisch oder Genetisch" (F. cap. XVI, XVII) . Met alle
waardering voor het akoustiese standpunt komt J . tot de
konkluzie dat, 't prakties en altans voorlopig, het genetiese
standpunt is waarop de taalonderzoeker zich plaatsen moet .
Dit door J . reeds voor jaar en dag ingenomen standpunt
verklaart hij en bevestigt hij met oude en nieuwe argumenten . Maar eenzijdig is hij hier zoo min als ooit en de
lezing van dit hfdst . i s vrienden en vijanden van de door
hem verdedigde opvatting aan to raden, want beide kunnen
er nut nit trekken . Dat wij prakties nets hebben op dit
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ogenblik aan de "rezultaten" van de akoustiese school
blijkt zonneklaar nit de tabel op p . 91 : dat Trautmann's
onderzoekingen in 1878, 1879 en 1884 voortdurend verschillende rezultaten opleveren en dat de rezultaten van
alle onderzoekers bijna geregeld van elkaar verschillen, kan
men desnoods nog trachten weg to redeneren en heeft
bovendien een parallel, al is het dan ook niet zo sterk, in
de rezultaten van de genetiese school . Erger is het wanneer
wij zien dat voor cue, en de o Trautmann in 1878 de
zelfde toonhoogte aangeeft, zo ook voor de a en de o in 1884.
Wat heeft men aan zulk een rezultaat? En in 't algemeen
mag men zeggen : Wat heeft men i n d e p r a k t ij k, - al
zouden die rezultaten nu ook geheel vast staan en altijd
alle klanken door verschillende toonhoogten aan to geven
zijn - wat heeft men in d e p r a k t ij k aan een sisteem
dat u zegt : o, wilt gij die toon leren uitspreken, hbbr maar :
die is het en men slaat een noot op 'n muziek instrument
aan . Ik zou graag willen horen van iemand die daarna
zon der van de articulatie iets of to weten, die
klank zou voortbrengen . Vertel iemand daarentegen dat
een klank nit die en die elementen bestaat en dat die zo
en zo gearticuleerd worden, en 't rezultaat wordt terstond
bereikt. Wil dit zeggen dat wij de akoustiese zijde van de
kwestie kunnen verwaarlozen ? Dat zou al heel verkeerd
zijn . Om slechts een enkel punt to noemen : niets is zo
instruktief bij de eerste lessen in de beginselen van de
fonetiek als de bekende glaswaterproof om de leerlingen
to tonen dat er teoreties een oneindige kwantiteit van toners
zijn die door de minste vormverandering van de resonantieruimte van natuur veranderen . Zulk een stukje van de
geluidleer moot een beginneling dadelik in zich opnemen .
En bovendien : waar zouden we zonder 't akousties element
heen als men bedenkt dat het oor steeds, let wel : steed s
de kontrole nit moot oefenen of de klank wel good gearticuleerd is! Maar waar het op aankomt is dit : voor de
reproductie van een klank staat het genetiese element
nommer een, - voor hot herkennen, het kontroleren : het
akoustiese . -
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Het volgende hoofdstuk bespreekt de mogelikheid of liever
om het maar dadelik to zeggen : de onmogelikheid van
het opstellen van een algemeen geldend klanksisteem . Alle
mogelike sistemen kruisen elkaar en sluiten elkaar in hun
consequenties nit . Wel systematiseren kan men daarentegen
de "klank-elementen" waaruit de klanken samengesteld zijn .
Wij moeten dus verder niet vragen wat is "het verschil"
tussen die of die klank, maar "wat zijn d e v e r s c h i lp u n t e n, n . 1 . van de constituerende elementen ."
Zijn volgend hoofdstuk behandelt de "Untersuchungsmethoden ." Ik heb er indertijd (1 . 1.) al op gewezen dat
Jespersen in zijn Fonetik wel een wat to al to afwijzende
toon tegen de Experimentalphonetik aannam . Waar J .
vroeger met een snort van schadenfreude van een zeker
punt uitriep dat men zelfs onder gunstige omstandigheden
met die experimentaal fonetiek niet verder kwam dan wat
men eigelik al wist 1), lezen we nu : Das Resultat dieser
Rundschau war also dass wir jedenfalls nicht auf alien Gebieten der Phonetik instrumentale Auskunft erhalten konnen .
En zie wat er in het Lehrbuch p . 182 naar aanleiding van
Meyer's Englische Lautdauer to lezen staat : wel is waar
wordt daar "alles wass praktisch wichtig ist (slechts) durch
die Instrumente b e s t a t i g t", maar de gehele toon is toch
veel welwillender . Interessant is het ook to weten dat
Jespersen zelf zich van instrumenten bedient, - al sedert
Lang van een fonograaf ; en zie zijn noot p . 135.
Na wat ik indertijd in de Engl . Stud . over de waarde
van Experimentaal fonetiek geschreven heb mag ik wel
aannemen dat ik daardoor voor een beschuldiging van
sistematies er tegen zijn gevrijwaard ben . Met des to meer
kracht mag ik daarom doze gelegenheid misschien waarnemen om tegen een zekereopvattingderexperimentaalfonetici
op to komen die m . i . volkomen ongegrond is. Het is dat
') Fonetik, p . 303 . Dog or man endnu ikke ad disse vejno kommen til
andre eller nojagtigere resultater med hensyn til sproglyd end dem
0
man havde naet i forvejen ved hjaelp of . . . . metoder der ikke krwver
dyre og besvaerlige apparater. Dit is in de Duitse uitgave weggelaten .
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hun metode de enig ware is omdat geen andere zo volkomen o bj e k tie f de rezultaten weergeeft . De kurven hebben
gesproken 1 Er is niets aan to doers, - wij hebben slechts
ons hoofd to buigen en de rezultaten in onze handboeken
op to nemen .
Ten eerste wil ik verwijzen naar een hoogst belangrijke
passage die ik hier onmogelik of kan schrijven (op p . 137)
die, naar aanleiding van wat niemand meer of minder dan
Rousselot overkomen is, ons leert hoe zeer voorzichtig men
zijn moot bij de i n t e r p r e t a t i e van de kurven . Dit zal
ook duidelik zijn door de volgende beschouwingen . Waar
het er op aankomt de kurven to onderzoeken die het al
of niet s t e m h e b b e n van een klank aanwijzen en waar
in het klankbeeld stemhebbende en stemloze elkaar afwisselen, wat is daar het kriterium dat men gebruikt om de
grenzen tussen de verschillende enkele klanken to bepalen?
Ik meen dat er maar al to dikwels een gebruikt wordt (al
is het natuurlik het enige niet) waar de aandacht wel
eens op gevestigd mag worden met de vraag of dit niet het
gevaar van een cirkelredenering inhoudt . In een klankgroep als "zij maten" kan men de t onder dat gedeelte van
de Stemband-trilling-kurve gezet vinden, waar die trillingen
blijkens de gladde lijn niet plaatsgegrepen hebben, blijkbaar omdat de t nu eenmaal stemloos heet ; en de w van
"ik weet" 1) onder dat gedeelte van de kurve waar de
trillingen (na de k) weer beginners, omdat de w altijd stem
heet to hebben 2). En toch komt men langzamerhand al meer
en meer tot de overtuiging dat een t met stem voor kan
komen en is een w zonder stem z e k e r niet buiten gesloten .
Waar blijft dan de objektiviteit van de interpretatie van
de kurven ?
En vervolgens, al zouden nu ook de kurven altijd geheel
zuiver geinterpreteerd kunnen worden, - er is een ander
') Ik kan de kurven niet reproduceren en er dus niet nader op
ingaan, daarom wil ik ze ook niet nader aanduiden .
°) De behandeling van deze twee punten valt buiten ons kader
op dit ogenblik : de uitwerking hiervan moet ik tot later bewaren .

BOEKAANKONDIGING .

411

groot bezwaar dat door de Experiment-enthousiasten niet altijd
gevoeld wordt . Hoe weten wij dat die kurven to v e r t r o u w e n
zijn, d . w. z. : hoe weten wij, of liever hoe kunnen wij zeker zijn
dat wat er in bet instrument gesproken word, de j u i s t e, de
n a t u u r l i k e, de t y p i e s e uitspraak is? Want alleen do
(nauwkeurige in alle details vertrouwbare) interpretatie van
een in alle opzichten n a t u u r l i k e goede uitspraak mogen
wij werkelik als rezultaat registreren . En zekerheid
dat wij daarmee werkelik to doen hebben, krijgen wij alleen
door dat de in bet instrument gesproken klank gekontroleerd wordt door bet o o r . En daar hebben wij als essensieel element van die o b j e k tie v e experimentaal fonetiese
metode een hoogst s u b j e k t i e f element .
Volkomen terecht verwerpt Jespersen dan ook (pag . 119
noot) bet woord "Objektivphonetik" als hij naar een naam
zoekt voor doze tak van wetenschap die z. i. verkeerd als
Experimentalphonetik bekend staat ; die naam "Objektivphonetik", greift (n . 1.) der Frage each dem absoluten
Wert der Methode in einer zu giinstigen Weise vor" zegt
hij . "Maschinen-phonetik" zou als scheldwoord opgevat
kunnen worden ! Hij zelf breekt 'n lans voor "Instrumentalphonetik ." Experimental-phonetik is n . 1. daarom niet good
omdat "Es ist nicht das Experimentieren das den Unterschied zwischen den Methoden ausmacht ." Hot bevoelen van
de Adamsappel was een experiment . Hot schijnt Jespersen
niet getroffen to hebben dat hetzelfde bezwaar tegen zijn
nieuwe benaming in to brengen is . Czermak's metaal-plaat
om de nasaliteit van klanken to onderzoeken, was ook een
instrument . Wat daarentegen werkelik de nieuwe metode
de "experimentaal phonetik" (s . J. v . v.) tegenover vroegere
metoden karakteriseert is bet gebruik in hoofdzaak van
"selbstregistrierende" instrumenten . Moeten wij dus nu van
"Auto-instrumental-phonetik" gaan spreken, bij verkorting
auto-phonetik? Wie maar durft I Ik heb zoo'n idee dat
Experimentalphonetik er niet meer nit gaat! 1)
`) Eon enkele detail-opmerking bij dit hoofdstuk . Op p . 122 bespreekt
J . hot door B r e m e r aan de hand gedane idee om to i n spireren
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Het laatste hoofdstuk bestaat uit twee delen, ten eerste
zijn reeds sedert 1886 bekend artiekel (niet alleen uit het
Nordisk Tidskrift for Filologi, maar ook daarna in 't Duits
in Techmer's Zeitschrift f . V . S . verschenen ; dit is dus de
d e r d e maal dat het verschijnt) "Zur Lautgesetzfrage," en
ten tweede een hoogst-belangrijke ,Nachtrag" van 1904 .
Uit deze onderzoekingen waarvan ik de lektuur aan alle
taalkundigen warm aanbeveel, stip ik slechts een paar
punten aan .
Ten eerste dat de Jungrammatiker niet geheel gelijk
hebben wanneer ze tegen
uitdrukking ,valse Analogie"
to velde trekken (p . 146) en een merkwaardige hoewel
m .i . niet geheel overtuigende demonstratie (p . 151) dat de
invloed van het schriftbeeld op de uitspraak Met zo groot
is als men gewoonlik aanneemt . Volgens Jespersen zou die
invloed eigelik daarin alleen bestaan „die miindliche Tradition zu sti tzen and eine Ausspracheform einige Zeit linger
am Leben zu erhalten als sie sonst bestanden haben wdrde .
Vervolgens wijs ik op zijn ontwikkeling van de stelling
dat wij niet zo zeer die veranderingen in de vorm van
een woord perpetueren die veel gebruikt worden als wel
die welk niet gecorrigeerd behoeven to worden, omdat het
er toch niet op aankomt, daar wij de afwijkende vormen
even good verstaan, Dit zijn nu wel dikwels de veel-gebruikte

L_

om to kunnen voelen waar de koude lucht raakt, om zo do "Verschiedenheit der Bildungsart and der Stolle von z . B . 1, s, x, klar
zu machen ; met een snort zucht voegt hij er btj dat doze metode
"natuurlik" niet voor explosiva in aanmerking kan komen . Neen,
p r e s i e s zo, natuurlik niet, maar niets is gemakkeliker door andere,
desnoods met een pijpesteel om een niet al to dikke luchtstroom to
krijgen, in de mond to laten blazon, of, indien men dit om licht to
begrijpen redenen niet altijd wil toepassen, zich met een klein blaasbalgje zelf in de mond to blazon. Zelfs voor de spiranten heeft doze
metode een voordeel, n . 1 . dat men zb niet als bij do inspiratie de
kontrole van de hoorbare kiank mist .
Voor do belangrijke kwestie van Rosengren's teorie dat hot dynamiese aksent identies zou zijn met kwantiteit, verwijs ik naar hot
laatste0 wat nu in deze zaak gezegd is, de repliek van Dr . M e y e r
in Sprak och Stil, V, 50.
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vormen, maar 't komt op 't m o tie f aan : nicht die Haufigkeit, sondern die allerdings in Beziehung zu der Haufigkeit
stehende Leichtverstandlichkeit and W e r t l o s i g k e i t fur
die Auffassung des Sinnes des Sprechenden, gestaltet bei
gewissen Wortern and Wortverbindungen eine exzeptionelle
Lautentwickelung ."
Op dit prinsiepe van de Riicksicht auf die Verstandlichkeit van Wegener, komt J. ook in zijn „Nachtrag" terug,
zie p. 182 en pp . 174, 175, waaruit wij de slotsom mogen
trekken dat de betekenis van een woord soma meer to
zeggen heeft voor de ontwikkeling dan de vorm zelf .
De ,Grundfragen" zijn om de gehele indruk van 't work
samen to vatten een hoogst interessante verschijning die
geen foneticus ongelezen mag laten en waar ieder ook bij
her-lezing veel nut nit zal trekken . Even als 't zo dadelik
to bespreken Lehrbuch", hoewel nit den aard der zaak
niet in zo hoge mate, is dit werk van do Deense professor
zeer suggestief . En in een opzicht staat het zeer ver boven
het oorspronkelike, nl . doordat het helderder, klaarder,
gemakkeliker to overzien is dan die zelfde stof, zoals die
in de Fonetik hier en daar verspreid lag .
Van het Lehrbuch kan men daarentegen helaas niet
zeggen dat de bewerking bizonder gelukkig uitgevallen is.
In 't „Vorwort" wordt ons verklaard dat „aus Riicksicht
auf die deutschen Loser" de uitvoerige beschrijvingen van
Skandinaviese klanken weggelaten zijn . Ik heb van een
,,bewerking" een andere opvatting 1). Hot oorspronkelike werk
is geschreven door een Deen die Duits (plus zo veel andere
talen 1) kent. Welnu dan moot een Duitse bewerking geschreven worden door een Duitser die 't Duits voor 't Deens
substitueert, d . w . z . het Duits de ereplaats doet innemen,
maar die 't Deens de weer ondergeschikte rol van 't Duits
in hot origineel weet aan to wijzen zonder het geheel to
') Wat hier volgt is een stukje teorie. In de praktijk kan men
deze teorie omgezet vinden in do genoemde stukjes in T. en L .
(1902 en 1903) die n .b. door Jespersen niet alleen niet gebruikt zijn,
maar zelfs niet genoemd worden 1
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doen verdwijnen, en die genoeg van die andere talen weet
om de behandelde eigenaardigheden er van aan Duitsers
voor to zetten. Wat wij hier voor ons hebben is niets dan
een gewone vertaling met gedeeltelike weglating van hetgeen
op de Scandinaviese talen slaat . En in die weglating of
om met de Voorrede to spreken, in die „wesentliche
Kurzung" is al heel weinig sisteem to bespeuren . De op p . 196
en 225 gegeven Deense voorbeelden zijn absoluut overbodig,
ze hadden heel gemakkelik door Duitse vervangen kunnen
worden . De navolging van de Fonetik is tussenbeide zo
slaafs dat wij de Duitse tekst nota bent. alleen begrijpen
kunnen als wij de Fonetik kunnen opslaan ! Waarom wordt
bv. op p. 112 van ,das neutrale 0" gesproken . Ja, daarvoor
moet de lezer het Deense werk p . 349 op kunnen slaan, die passage is er hier eenvoudig uitgelaten . Nu dacht ik
juist in mijn naieveteit dat deze Duitse bewerking de wereld
ingestuurd was omdat de fonetici gecenseerd worden die
Deense tekst n i e t to zullen gebruiken ? Met 't oog hierop
is 't dan ook stotend voortdurend voor verdere informatie
naar 't Deense werk verwezen to worden! Soms voor minder
belangrijke zaken, (p . 58 noot) soms voor punten van veel
belang . Dat Jespersen b .v. de bespreking van de opienies
van andere onderzoekers naar het verschil van de s en
(sh) weggelaten heeft, betreur ik ; noch veel meer het
reduceren van zijn hoofdstuk over de r, (p . 135) drie bladzijden in plaats van 291 Waarom in 's hemelsnaam ? 't Lijkt
geen kompliment aan zijn landgenoten om to zeggen : die
Duitsers weten 't wel, voor hen kan ik 't met een korte
bewerking af, - maar jelui moet ik alles voorkauwen . En
helemaal moet ik zeggen, is 't zeer to betreuren dat het
Scandinavies gedeelte hier vrij wel sistematies uitgelaten is,
- ik heb er al meermalen de aandacht op gevestigd en kan
dit nu slechts herhalen, dat j uist een studie van die talen
met hun eigenaardige Lautverhaltnisse een niet to versmaden les is in 't juist opvatten van klanken in het
algemeen en van iemands moedertaal in 't bizonder . 't Kan
n.l . niet genoeg gezegd worden, hoe vreemd 't misschien
ook eerst klinke : wil je je g o e d voorbereiden voor een
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fonetiese studie van je moedertaal, waar elk klankbeeld zo
zeer nauw aan zijn, in de regel h o o g s t o n n a u w k e u r i g
schriftbeeld verbonden is, studeer dan zo lang en zo goed
mogelik 't klanksisteem van een vreemde taal . Dan gaat
je oor open voor een massa kleinigheden die je uit je eigen
taal niet zo gemakkelik zult leren . En voor Nederlanders,
Duitsers en Engelsen denk ik hierbij spesiaal aan de ene
of andere Scandinaviese taal . Spesiaal omdat die genoeg
verwant is om niet al to veel Diet-direkt-nuttige problemen
aan to bieden en omdat ze toch zo veel nieuws geven maar
ook en vooral omdat de Scandinaviese fonetici zulk een
goed oor hebben dat wij veel van hen kunnen leren .
Nieuws is or niet veel bijgekomen . Een enkele opmerking
van detail (b.v. op p . 48 n 1 ; p . 66, de volkomen juiste
opmerking die menigeen wel goed mag overwegen ,Manches
von deco . . . dass als Zapfchen -r geht and gillt, wird
ohne wirkliches Zapfchen-schnurren erzeugt, enz ." ; een hoogst
belangrijk „vielleicht", p . 58, vgl . p . 166 n 3 ; mijn noot
Engl. Stud . 22, 70 is hier misschien wel de oorzaak van!)
en dat is geloof ik alles .
Mocht iemand uit deze grieven opmaken dat d u s bet
werk zoals bet hier voor ons ligt niet veel betekent dan
zal deze konkluzie wel spoedig to haastig blijken . Het staat
wegens de door mij aangegeven redenen meer of minder
terug bij bet origineel, maar er zijn nu eenmaal van die
pruimebomen die zo vol geladen zijn dat men er een vijf,
zes pruimpjes niet aan mist .
Het gehele werk is op de door mij reeds aangeduidde
eigenaardigheid gebaseerd dat J. in de eerste plaats de
klankelementen bestudeert (in zijn eerste deel de Analyse,
waar achtereenvolgens de lippen, onderkaak, tong, de
huig, de stemspleet en de ademsorganen onderzocht worden)
daarna pas in zijn tweede deel de Synthese, de klanken,
ontstaan uit bet samenvallen van enkele dier besproken
werkingen . In bet derde deel : de "kombinationslehre"
worden behandeld : Einzellaute and Lautverbindungen,
Assimilationen, Lautdauer, Silbe, Druck en Ton, en daarop
volgt eon korte Nationale Systematik . Ik geef dit zo kort
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aan daar ik 't nutteloos vind in lange herhalingen to vervallen en ik hen die er meer van willen weten feitelik al
naar mijn aankondiging (Engl. Stud. 29 . 65) verwezen heb .
Maar wel zo verstandig zou bet zijn als die 't work zelf
ter hand zouden willen nemen.
Daar ik, zoals ik zeide wel mag vermoeden, dat de meeste
lezers dit zullen doen, ga ik nu tot enige detail-besprekingen
over.
Een opmerking, die tot bespreking uitlokt, vinden wij al
dadelik p. 15, waar Jespersen over de verschillende mogelike articulaties spreekt die bij de spaanse b voorkomen . Ik
citeer bier alleen de overweging van algemeen belang uit,
n. 1. dat hier wel verschillende varieteiten "je nach person
and stimmung wechselnd" zullen voorkomen . Dit is n .l.
iets dat maar al to veel uit bet oog verloren wordt . De fonetici
zijn veel to veel geneigd om vaste formules voor de uitspraak van een zeker simbool aan to geven. 'De' k in
dit of dat woord is . . . . en dan volgt er de ene of andere
mededeling die misschien slechts de uitspraak van die
klank in een of meerdere gevallen onder zekere omstandigheden aanduidt . Bijna altijd vergeet men dat de uitspraak
van een klank, in welk woord ook, g e h e e l afhangt van
de samenhang waarin bet voorkomt of van de gemoedsstemming waarin bet wordt uitgesproken of van de melodie
van bet woord die soms al weer met de samenhang in
verband staat, soms, daarvan geheel onafhankelik, aan bet
woord eigen is . 1) Dat de aard van sommige klanken b . v.
in een vragende zin anders zijn kan dan in een affirmatieve,
heb ik in dit Tijdscbrift, 1904 p . 218 aangetoond . 2)
Naar aanleiding van hot hier (en p . 16) behandelde
"Lippenzittern" zou ik de vraag willen opperen of we hier
') Zie over Woordmelodie, Scandia I p . 117, en nu C. de V o o y s
in dit tijdschrift. De stalling zelf hoop ik nader nit to werken .
') Eon paar kleinigheden op doze pagina mogen in een noot besproken worden . Als analfabeties token voor trillen zou beter i; to
kiezen zijn dan R, waardoor verwarring met hot alfabetiese token
R . dreigt . - Uit de F . is de fout "lateinisch : lateral" voor "laterales'
blilven staan .
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ook de fysiologiese verklaring hebben van zulke vormen
als spreken naast speken, proesten en poesten enz. Het punt
verdient misschien onderzocht to worden . Zonder daarop
nu in to willen gaan, vestig ik hier de aandacht op met
de opmerking dat als dit eenmaal vaststond, wij ook verwantschap zouden mogen aannemen tussen andere slechts
door een r verschillende woordparen : vgl. spiets en spriet ;
0

spon, en Zweeds sprund, vgl . Sprak och Stil I, 28 ; sproeien
en spui? cf Frank in voce ; pikken en prikken? en, wie
weet, zou ndl . praaien met paaien verwant kunnen zijn,
want aan direkt verband met M .E . to pray (waar had dit
ooit de betekenis van (een schip) a a n r o e p e n ?) kan ik
nog steeds niet geloven . Kan daarentegen paaien niet in
de overdrachtelike betekenis van 'bij elkaar komen' in 't
algemeen, zich nit de letterlike betekenis van bijeenkomen
(van vissen = paren, vgl . b .v . van Dale) ontwikkeld hebben ?
Op p. 37 vind ik de opmerking dat bij de r van een
Eng . woord als hard, "die Schwingungen der Zunge fortgefallen sind." Of dit wel geheel juist is? Zeker, de dungemaakte "Zungenspitze" trilt niet meer, die r is geen
"gerolltes-r", maar ik voel het stompe tong-puntje wel
degelik trillen, 't gevolg van het betrekkelik lang aanhouden
van deze gespannen klank .
Ik vestig de aandacht op de vraag naar laterale k's en g's
naar aanleiding van wat J . op p . 43 en 44 over de „j etzt
ausgestorbene oder aussterbende Englische Aussprache von
kind, garden" enz . zegt. Ik kan het idee n .l . niet van mij afzetten
dat wij hier wel degelik 't recht hebben van laterale exploe sivoe to spreken, ook al zou J
. gelijk hebben (wat noch to
bezien staat) als hij (G . p . 114) het bestaan daarvan als
,, eine besondere Art Explosiva" ontkent . Wanneer wij be
denken (wat J. p . 166 toegeeft) dat in een geval als climb
de tongspits reeds door , Vorgreifende assimilation" t e gel ij k
in e t de sluiting reeds de 1-posietie heeft ingenomen dan
hebben wij toch f e i t e l i k een laterale k-klank ? Evenzo
kunnen wij in een n .d .l. ben je toch. erkennen dat de n
daar soms lateraal uitgesproken kan worden, n .l. wanneer
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de n-sluiting noch niet geheel opgeheven is met een nasaal
vokaal als rezultaat, zie T . en L . 1905, p . 34. De gesloten stelling van de neus passage -met ,zuivere"
vokalen en konsonanten als rezultaat - is die welke ,in
der gewohnlichen Rede am haufigsten vorkommt," beet
het op p . 56 . Niet volkomen juist of altans voor misverstand
vatbaar is de uitdrukking die hierop volgt dat dit bij
Vokalen ,in ihrem normalen Zustand" vorkomt . Waarom
,normal"? De normale posietie van de huig is toch dat
die slap naar beneden hangt ; terecht zegt J . dan ook p. 57
dat „die Hebung des Gaumensegels zum Verschluss eine
positive Handlung ist ." Bij fonetiese onderzoekingen en
vooral ook bij taalhistoriese onderzoekingen mag bet nooit
uit 't oog verloren worden, dat de natuurlike positie bet
naseln, voor een of meer of alle klanken meebrengt en
dat wij dus niet de neusklanken maar de zuivere klanken
als een afwijking' van de natuurlike positie to verklaren
hebben. Hoe verder wij in de taalgeschiedenis terug gaan
des to meer neusklanken zullen wij vinden ; in de „beschaafde"
talen over 't algemeen minder dan in gouwspraken. Zie T. en L.
1.1 . p . 31, 32 en men bedenke welk een grote rol nasalisatie
in zulk een weinig ontwikkelde taal als bet Groenlands
speelt ; zie „A phonetical study of The Eskimo Language"
bij W . Thalbitzer, Copenhagen Bianco Luno 1904 (Meddelelser
om Gronland. Vol . XXXI, p . 73, § 5) . - Volkomen
terecht geeft Thalbitzer de neusvokalen eerst en motiveert
dit (p. 80, hoot) door de woorden : I consider the nasal
sounds to be the most (lees : more?) primitive speechsounds, because at their formation the soft palate rests
passive." - Nu ik toch over deze zaken spreek, wil ik de
gelegenheid niet voorbij laten gaan om even de bekende
„nasal twang" ter sprake to brengen . Uit wat hier voorafgaat zal 't duidelik zijn dat men bij een eventuele
verklaring daarvan die zal moeten zoeken niet in een
afwijking der betrokken organen van de normale posietie
maar in bun volharden daarin . En dat zullen wij dan wel
in de tot prevelend bidden uitnodigende gemoedsstemming
moeten zoeken van de Engelse puriteinen die de grote
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meerderheid van de Amerikaanse kolonisten schijnen uitgemaakt to hebben . Binnensmonds praten in 't algemeen,
prevelen in 't bizonder vergemakkeliken krachtige articulatie (en daarmee 't huigopheffen) niet bepaald, wat ieder
die een bedevaart bijgewoond of't Engelse „chanting" gehoord
heeft, zal kunnen bevestigen.
„Kehlverschluss als Vokalanfang" komt volgens ooze
auteur in 't Frans wel, - in 't Engels daarentegen niet
voor, waar het „Vollig unbekannt" zou zijn . Dit is toch
niet geheel juist. De Cockney die erg duidelik wil spreken
zal juist (zie p . 79 :) „mit einer gewissen Anstrengung
redend" niet de h-aspiratie eenvoudig weghalen - zoals
't hem en menig ander onder gewone omstandigheden zal
gebeuren, maar een sterke aan de Stud' herinnerende
(vgl . T . en L. XI, p . 425) „festen vokaleinsatz" gebruiken . 1 )
Op p . 89 lezen wij dat de r in Nederl. werpen, werk,
harte stem heeft. Dit is, zo als het hier verkort staat niet
volkomen juist ; uit J's Fonetik blijkt dat hij heel goed
weet hoe de work in de steel zit : die stemhebbende uitspraak komt n .l . alleen daar voor waar het bekende svarabhakti verschijnsel to observeren is, dat meestal door de
spelling werrek, werrepen, wordt aangeduid . (En aangezien
dit bij n .d.l . harte nooit voorkomt, moet dit in elk geval
geschrapt worden) . In zijn Fonetik komt J . op doze vormen
') Zie over de fester vokaleinsatz in de oude Germaanse dialekten
en de vraag of die het assoneren van vokalen verklaart, J e s per s e n
p. 79, noot, waar hij zich bb een andere verklaring, die van K o c k,
aansluit : ursprunglich alliterierten nur dieselben Vokale, aber da die
Vokale durch Umlaut, Brechung and dergl . im Laufe der Zeit sich
sehr Anderten wurde man in den durch tradition bewahrten alten
Versen daran gewohnt, ungleiche Vokale gebunden zu horen and
iAbernahm diesen Brauch fur Neudichtungen ; die Anlautskonsonanten
waren dagegen stabiler ." 't Kan natuurlik zijn dat Kock's artiekel
zelf meer overtuigend is dan dit extract. 't Laatste woord is hierover
zeker nosh niet gezegd. Hot „etwas gemeinsames" dat volgens de
door J. en K. bestreden opvatting in de fester vokaleinsatz' ligt, kan
n.l. (behalve werkelik daarin, wat mij niet uitgesloten lijkt) misschien
ook in een werkelik h-element liggen dat voor elke vokaal die niet
met e 0 begint to horen is, d . w. z . met de ,leise(m) Vokaleinsatz" .
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en de verwante vollak, Dellaft meermalen terug 1) en
vervalt daarbij in de gewone fout dit vulgair to noemen
(vgl . F . p. 491) een opvatting die al even verkeerd is als
die (W . S . Logeman, Phon. Stud . 3, p . 284) dat die diteresis
in 't Nederlands bij zekere konsonanten "immer" voorkomt .
Ook de konsonanten waarvoor die sva .rabhakti plaats grijpt
zijn noch niet juist aangegeven . Dijkstra geeft (p. 14) : "mit
anderen konsonanten ausser d t s" 't geen to veel gezegd
is, vergl . borretje en taaretje ; waar is het dat het voor d
en t niet in eenlettergrepige woorden voorkomt, maar wel
in tweelettergrepige . Op dit verschil tussen mono- en polysyllaba, en andere punten hoop ik in een apart artiekel
terug to komen .
Als een paar interessante gevallen van stemloze m wijs
a
o
ik op 't rumaties der Vlamingen en het (m) egsi (Erci), dat
dikwels "je nach person and stimmung" met mErsi afwisselend, gehoord kan worden .
Wat de hoogst interessante vraag betreft door J . p. 93 (zie
vooral de hoot) aangeroerd of de trillingen bij de h in Alkohol,
Ahasverus, geheel of niet geheel ophouden, m. a. w . of die
h al of niet stem heeft, - of weinig - heb ik reden to
vermoeden dat dit in 't eerste woord wel zal blijken 't geval to zijn, in 't tweede niet . En wel volgens deze regel :
Waar hot aksent (expiratories en chromaties) voor de met
h beginnenden syllabe ligt heeft deze stem ; waar dit aksent
er op ligt zoals in alkoholies of er vlak na zoals in Ahasverus
heeft de h in 't eerste geval zeker niet in 't tweede waarschijnlik nooit 2) stem . In verband hiermee geloof ik er op
to moeten wijzen, dat de fonetici zich to absoluut uitdrukken
wanneer zij (zo ook J . p. 98, v.) beweren dat 'gebildete'
de h w e g l a t e n in gevallen als I saw him ; I told his sister
that he had come, m. a. w. dat dit geregeld plaats heeft .
') Is dit voor Duitsers niet to begr jpen of niet interessant ?
Waarom is or dit dan uitgelaten ?
') Ik zie post scriptum dat J. (p. 94) op eon dergelijk verschil bij
de h wijst in Johan Miss en de Hzissiten, waar alleen om h "in starker
and schwacher stellung, bequem" to bestuderen, niet om op het rezul
torendee stemverschil to wijzen .
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Ik weet dat ik hiermee in de oren van vele een ketterij
uitspreek maar als mijn lezers mij (en zich zelf I) 't genoegen
willen doen hun oordeel op to schorten tot ze in de gelegenheid geweest zullen zijn een Engelschman zulke zinnetjes
o n g e v r a a g d to horen uitspreken, dan twijfel ik niet of
ze zullen 't juiste van mijn opmerking inzien . Ik wil niet
zeggen dat het weglaten van die h alleen tot de "ungebildeten" beperkt is . Ik beweer alleen dat men hier dikwels
wel is waar geen h hoort maar even dikwels of meer wel .
En dat men 't hier over nog niet over eens is, ligt juist
daarin dat de door mij voor d1kohol gevindiceerde zwakke
stemhebbende h noch niet genoeg erkend is, want die is
het die wij m . i. in I saw him horen k u n n e n ; en wel
alweer waar het aksent er voor ligt . En noch iets . I saw
him kan men horen als I so- wim ; I toul diz sister enz .
klinkt vulgair .
Ongelukkig gekozen zijn op p . 95 de uitdrukkingen dat
h in l'histoire "keinen lautwert "heeft en dat een vorm
als lezariko voor le ariko (les haricots) "nicht e r 1 a u b t
sein sollte" verwacht men niet uit de pen van een taalman .
Een voor ons Nederlanders interessante kwestie wordt
aangeroerd op p . 101 : de uitspraak van n .d.l. v, z, g in
van, zal, gaan . Deze vormen zijn niet alleen een soort shibboleth voor 't Nederlands, in de praktijk, maar maken wat
de teorie en de praktijk aangaat de wanhoop nit van
vreemde fonetici. En ik moet ook onder hun inheemse collegas
de eerste werkelik in alle opzichten voldoende voorstelling
noch vinden. J. die in zijn Deense uitgave noch de keus
gaf tussen een uitspraak met "Stemglijden" (d . w. z. dat ze
stemloos E 3 zouden beginnen, door de "Hauchenge" zou
glijden naar de stemposietie, s 1) en die met "Hauchenge"
alleen e 2, geeft nu blijkbaar aan deze laatste mogelikheid
de voorkeur maar denkt aan twee andere oplossingen : als
derde komt er nu algehele stemmeloosheid bij . Ik zie mij
tot mijn spijt genoodzaakt dit punt h i e r nu niet verder
to behandelen, ik hoop er uitvoerig op terug to komen . Ik
wil er hier alleen op wijzen waar de reden schuilt dat zelfs
zoo'n fijn opmerker als Jespersen radeloos tegenover dit
T. EN L. xv .
27

422

BOEKAANKONDIGING .

probleem staat . Hier vooral wreekt de misdaad zich alle
gevallen van het voorkomen van een symbool over een
kam to willen scheren en niet rekening to houden met de
"omstandigheden" d . w . z. met de samenhang en het aksent .
Ja het is zeker op 't eerste gehoor (ik had bijna `gezicht'
geschreven) om wanhopig to worden als men de g van
gegeven dan met s 1 dan met e 2 dan weer met E 3 hoort
en ik zal nooit de bijna tragiese verontwaardiging vergeten,
waarmee een van Scandinavien's eerste fonetici, - ja waarom
zou ik niet zeggen dat het Professor Storm was? - mij,
alsof 't een hevige beschuldiging was de volkomen juiste
opmerking naar het hoofd slingerde dat mij n uitspraak
steeds veranderde en dat er "dus" geen pijl op to trekken
was . Wil de toekomstige onderzoeker van dit netelige probleem tot een resultaat komen, dan zal hij (zo goed als
altijd natuurlik, maar hier vooral!) alle vooropgezette
meningen ter zijde moeten laten over hoe `de' g in 't algemeen wordt uitgesproken ; z e 1 f s hoe die g in dit of dat
woord klinkt zal niet als vaste regel aangegeven kunnen
worden . Bij elk invidueel geval zullen wij met de posietie
in de zin, en de ademgroep vooral d . w . z . met het aksent
rekening moeten houden . Individualisme heet de Losung
van menig sosiaal probleem in de jongste tijd, laten we
eens zien of dit ook op ons gebied ons misschien niet iets
verder zal brengen, zonder de hoop op to hoeven geven
van, door een algemeen geldende formule, wat orde in die
schijnbare individualistiese chaos to kunnen brengen .
Op p . 145 bespreekt J . het interessante verschijnsel van
de uitspraak van frans table soms als tab-la in twee syllaben,
soms als tab, - waar niet alleen de a, maar ook de l
geheel weggevallen is, en maakt daarbij de opmerking dat
het dikwels (b .v. aan het eind van een zin) „op toevallige
omstandigheden" aankomt (auf dem Vorrat an Atem in den
Lungen des Betreffenden, usw.) op de a al of niet uitgesproken zal worden . Ik haal deze uiting met grote instemming aan, overtuigd dat wij niet beter kunnen doen - zie
hierboven - maar zo weinig mogelik to reglementeren .
Die a wordt merkwaardig genoeg niet alleen achter
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stemhebbende klanken gehoord maar ook achter stemloze.
Zie de door J . aangehaalde pozitifa, Maksa (= Max) en
vgl . p. 200 enige voorbeelden van een Italiaan die Engels
headmaster, six pence, fork uitsprak als hedamastar, sissipensa,
forka. Hier zou ik 't geval bij willen aanhalen van een
kennis hier ter stede, een onder sterke Franse invloed
opgevoedde Vlaming bij wie ik presies dezeltde (juista)
eigenaardigheid dikwels heb opgemerkt . En bet is onmogelijk
dit punt to laten gaan zonder hierbij op de eigenaardigheid
van bet Vlaams (altans bet Gentse dialekt) to wijzen dat
ook achter vele woorden een verder onverklaarbare a aanhangt . Moedera, Vcrdara 1) enz . Is dit hetzelfde verscbijnsel?
Om hier noch even een opmerking aan vast to knopen
menige Fransman zal een eigenaardigheid aan Feliksa for
(Felix Faure) niet opmerken, maar hedamastar van de
Italiaan als hij Engels kent wel . Waaraan ligt dit? Daaraan
dat men zekere eigenaardigheden in een vreemde omgeving
(en bet Engels van een Italiaan is zeker niet gewoon) beter
opmerkt dan in zijn eigen taal . Een uitstekend middel om
de eigenaardigheden van een vreemde taal dan ook gemakkelik op to vatten is die to laten ,projecteren" op een
derde taal, b .v. : wil men Engelse klanken bestuderen dan
zullen die voor wie goed met 't Duits bekend is, e e r d e r
in de mood van niet goed Duits sprekende Engelse schooljongens opvallen dan wanneer die Engels spraken . Want
zij brengen op bet Duits hun eigenaardigheden over die op
die vreemde achtergrond des to duideliker afsteken .
Volkomen juist is geloof ik de opmerking (p . 150) dat de
vokaal klank in de tweede syllabe van honour (ana) beggar
(bEga) enz. er een is ,ohne feste Organstellung ." Maar of
bet juist is bet daarvoor gebruikte simbool ook in gevallen
als tadei, kamit enz . aan to wenden ?
Op p . 152 is er weer 'n passage die op 't Holl . betrekking
heeft, uitgevallen 1 (Vgl . F . p . 469 over 't Holl . - lvjk .)
')

Gesprek afgeluisterd op 11 Mei tussen twee straatjongens :10 j . :

; 20 j . : 'k he m zien go n . Waarom die afwisseling
k he m lien go-no
ga •n

en go na?
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In het belangrijke hoofdstuk over „Lautdauer" vinden
wij de verklaring van het merkwaardige feit dat een kiank
als de as in n .d.l . zaat, als volkomen korresponderend met
de korte a in n.d.l . zat wordt opgegeven . Als ik dit feit
merkwaardig noem, moet het niet zo verstaan worden alsof
J . hier een uitzondering maakte . Hij volgt hier integendeel
een ik mag wel zeggen algemene gewoonte . Is 't nu niet
langzamerhand eens tijd die volkomen verwarrende terminologie of to schaffen? Wanneer een zekere kiank kort is
is er geen tijd om gedurende het uitspreken ervan, de
orgaanstellingen zo to doen veranderen dat de kiank merkbaar van aard verandert . Houd men een kiank daarentegen
lang aan, dan is daar wel tijd voor en dan kan het ook
gebeuren . Vandaar dat lengte van kiank d i k w e l s een
kwaliteitsverschil met zich meebrengt . Maar dat men in
weerwil van die tendens, een korte kiank kan verlengen
zonder gedurende de uitspraak er van de kwaliteit to veranderen is duidelik vooral wie een Engels woord als fob
heeft horen uitspreken, waar de o langer is dan b .v. in
kot (de verhouding is volgens Meyer, Englische Lautdauer,
p . 34, 35, als van 31, 6 tot S2 ; die van mab tot map is
34, 8 tot 21, 7, enz .) Is het dan niet veel logieser een
verschil als dat van (z)aa(t) en (z)a(t) door het woord kwaliteit aan to duiden en het woord kwantiteit d a a r v 6 o r
rigoureus uit to sluiten? In 't algemeen zegt Meyer 1 .1 . p .
50 zijn de zogenaamde korte vokalen wel feitelik korter
dan de zogenaamde lange, maar hoe lager de tong komt,
des to geringer wordt het verschil ; zelfs is de zogenaamde
lange konsonant in - eis korter dan de zogenaamde korte
in - Es, b .v. less .
Voor wat men logies alleen geneigd zou zijn lengte to
noemen, heeft de wetenschap de term ,aiisserlich bestimmte
Quantitat" - door,, Druck, Stellung in der Silbe, Umgebung"
bepaald . Daarentegen noemt men ,,innerlich bestimmte
Quantitat" die ,auf etwas Innerem" (beruht) so dass die
Quantitat ein ebenso wichtiger Bestandteil der Worte ist
and ebenso gut zur (Tnterscheidung der Bedeutung gobraucht
werden kann wie die Lautbestandteile an and fur sich ."
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Wat deze laatste consideratie met de vraag to maken heeft
of wij werkelik iets „lengte" mogen noemen wat een ieder
als een kwaliteitsverschil opvalt, - dat vat ik niet . Maar
heeft die werkelik waarde, hebben wij werkelik die ,,innerlich bestimmte Quantitat" nodig voor iets dat daar zo zeer
buiten staat als 't aangeven van de betekenis, dan verandert die nuttige werkkring zeker niet al geven wij 't een
andere naam.
Men ziet het : overal wekt dit boek tot discussie op en
dit is een van zijn grote verdiensten . Het is geen boek
voor beginnelingen ; hier zo min als elders loopt J . gedwee
in het voetspoor van zijn voorgangers . Het is dus een
werk dat ieder taalvorser zich tot plicht moet stellen to
lezen en to herlezen . Ik durf niet to zeggen hoe dikwels
ik nu 't werk (ik tel de Fonetik mee) doorgewerkt heb .
En steeds weer met groot profijt .
Gent,

April

1905 .

H.

LOGEMAN .

REINAERT I 786.

Iedereen kent de historie van Bruin de Beer, hoe hij
werd afgezonden om Reinaert naar bet Hof to brengen en
nu jammerlik door Reinaert misleid wordt . Als Bruin met
kop en voorpoten in de gespleten boomstam beklemd en
gevangen zit, komt het hele dorp er op af . Voorop Lamfroit
de timmerman, met de bijl, vrouwe Vulmaerte, Abel Quac,
de pastoor en de koster, nog vele anderen, ieder gewapend
op zijn manier . Een zekere Lottram lancvoet is er ook bij
en van deze wordt gezegd
hi droech enen verboorden cloet,
ende stacken emmer na dat oghe .
Deze verboorde cloet heeft altijd aanstoot gegeven aan de

uitleggers van de Reinaert. Wat was een ,verboorde cloet"?
Een kloet is en was een pols, ook een lange, niet to zware
stok, waarmee men een schuit, achterin staande, duwend
vooruit kan brengen ; niet to verwarren met de weegboom,
waarmee de schipper aan land staande, de schuit voor zich
uit duvet . Maar dat ,verboort" ! Nu stond er in de Latijnse
vertaling van de Reinaert, die (1280) wel niet zo heel veel
jonger zal zijn dan 't gedicht : contus cornutus : d. i. een
gehoornde of verhoornde kloet. Voor 25 jaar al wees De
Vries hier op en stelde voor om aan to nemen dat verboorde cloet verkeerd was komen to staan, bij de kopiisten,
voor verhoornde cloet . In de verbinding rn toch werd n
veel niet geschreven, de weglating aangeduid met een
streepje boven de r. 't Niet kennen van de zodanige kloet
kan 't in de hand hebben gewerkt dat men zich, overschrijvend, vergiste . Verdam legde het vervolgens uit als
„lange stok met eenen hoornen punt ." Hij dacht hem zich,
blijkens zijn verwijzen naar Kiliaen (i. v. kloete ; zie ook
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Martin pag . 360), verhoornd van onderen, aan de punt .
De hoogstwaarschijnlike verbetering van De Vries werd
sinds algemeen aangenomen ; zo deden ook zij die laatstelik
opnieuw met grote voorzichtigheid de Reinaert naar het
Handschrift uitgaven, Buitenrust Hettema-Muller . Voor
zover mij bekend is, heeft echter niemand nog bewezen
dat de kloet werkelik van onderen verhoornd was, er is,
meen ik, nooit iets naders over gezegd . Ik geloof dat de
navolgende mededeling de zaak nu tot gewenste klaarheid
brengen zal .
In Zuid-Holland, maar niet overal, bestaat een manier
bij de boeren, om de stelen van sommig gereedschap met
kleine koehoorns als handvat, als greep to voorzien . Dit is
mij bekend voor Zoetermeer en Zegwaard van schoffels en
distelstekers, en evenzo voor Zevenhuizen . Voor Sluipwijk,
een vissersbuurt onder Reewijk, van de stok waarmee ze
de fuiken zetten . Voor Waddinxveen van scho Eels, schrepels
(de halve schoffel, bij welks bantering men op de knieen
ligt), distelstekers (,,stekelschop" ook genoemd), en kloeten,
,,kloet" hier de duwboom waarmee de boer als hij b .v.
melken gaat, zijn „sebouw" doet voortgaan . Ook aan de
vier draaiarmen van de „bergheeft" (de kaapstander met
behulp waarvan de booibergkap wordt opgeheven) ziet
men er somtijds een koehoorn. De kloet met de koehoorn
vindt men ook vlak onder Gouda, n .l . in Bloemendaal en
de Willis . Niet zal men aantreffen rieken, vorken, schoppen,
spaden distelseharen, polsstokken, weegbomen met een
hoorn. Ik vroeg er een Boer over . Hij wees mij hoe bij 't
ene soort gereedschap de hoorn, op de rechte manier geplaatst, een voortreffelik handvat was, bij 't andere daarentegen andersom . 't Hing of van de gehele hantering van
't werktuig, van de natuurlike aanpak . Geenszins is de
hoorn dus ook een versiering .
Zouden wij hier nu niet to doen hebben met de oprechte
verhoornde cloet ? Dan was de hoorn dus ook niet to zoeken
van onderen, als punt, maar tegenovergesteld . Indien dan
hiermee de plaats uit de Reinaert is opgehelderd, dan
blijkt weer het groot belang van de Folklore voor de studie
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van de oude geschriften . Men denke aan Terwey's opheldering van de moeilike plaats uit de Spaense Brabander en
Dr. Stoett's uitleg van bet knikkerspel in hetzelfde stuk .
De Litteratuur komt voort uit het leven van de mensen
en zij moot daaruit verklaard worden . Het leven van de
menschen verandert veel, maar to midden van bepaalde
mensengroepen, in enger kring, blijft oud leven lang voortbestaan . Veel in de oude Litteratuur moet nog to verklaren
zijn bij onderzoek van het ,lagere" mensenleven in dit
ons Heden .
Allicht zal iemand de verhoornde kloet nu in verband
brengen met de vraag van Dr . Buitenrust Hettema in het
,,Tijdschrift van Letterkunde", deel XII (1893) pag . 10
gedaan : ,Zou het niet mogelijk zijn dat Willem, de dichter
van de Reinaert, een Vlaming van afkomst, in Holland,
en wel in de streken van Dordt of noordelijker, het gedicht
had vervaardigd ?" Men denke aan Maerlant ! Ik behoef
hier doze kwestie niet to berde to brengen ; wat er van is,
kan iedereen lezen Tvjdschri ft XII, 10-13 . Lezen kan
men daar ook wat Dr. Muller in 1884 reeds opmerkte over
de plaatsbepalingen tusschen Portaengen ende Polane, tusschen
hier ende Portegale, tusschen Pollanen ende Scouden.
Als de gehoornde kloet nu eens onbekend was in
Vlaanderen ? Ik ben hieromtrent informerende maar weet
er nog niets van . Hot hoorn-aanvat is ongetwijfeld oud en
de boor is behoudend . Hot raakt hier in Holland uit het
gebruik, is mij verzekerd, de tegenwoordige kultuur verdrijft het. In Vlaanderen zou het ook verdwenen kunnen
zijn, maar dan toch licht zo lang nog niet ; dit zou nog
wel zijn na to gaan . Zeker is het dat in Zuid-Holland de
„verhoornde" gereedschappen thuis zijn, in 't zelfde land
zoowat waar Polanen's (bij 's-Gravenhage, in Utrecht),
Portegale's en Portaengen (bij Breukelen) zijn aan to treffen .
Hot was Muller niet gelukt Vlaamse plaatsen van die
namen op to sporen . Wel laat de dichter de Reinaert in
Vlaanderen spelen en met zijn Zuid-Hollandse kloet zou
hij dus zondigen tegen de werkelikheid ! Wij zouden echter
niet zb maar mogen aannemen dat hij aldus niet gezondigd
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kan hebben . Indien hij toch goed en wel in Holland woonde
en de dingen rondom hem sours mee voor zijn verbeelding
kwamen ?
Het zou zeker niet kwaad zijn, als de bewonderaars van
de Reinaert de kloet eens nader trachtten to lokaliseren .
Wat mij er van bekend werd, zal ik hier ten slotte nog eens
mededelen . Boven Gouda, dus aan deze kant van de
Hollandse IJsel, schijnt het gehoornde gereedschap vrij
algemeen . Omtrent Moordrecht en Nieuwerkerk, Moerkapelle,
Boskoop, Reewijk, ben ik onzeker . Te Overschie vindt men
de gehoornde schoffel . Dit doet aan een veel verdere verbreidheid denken . Hoe zou 't er mee staan in de streek
tussen Zoetermeer en Den Haag, boven Rotterdam, in
Delfland ? Aan de Rijn bestaat het gehoornde gereedschap
niet volgens mijn zegslui van die kant, en ook niet, naar
het schijnt, van het land van Stein (een half uur westelik
van Gouda) naar Oudewater. Hoe zou 't zijn in de streek
van Waarder, tussen Oudewater en Woerden ? Niet bestaat
het gebruik waarover wij spreken, beneden Gouda, aan gene
kant van de IJsel d . i. niet in de Krimpenerwaard en ten
zuiden van Oudewater . Men kent het niet to Haastrecht,
in Rozendaal (tusschen Haastrecht en Oudewater), niet to
Gouwerak, to Stolk, to Bergambacht, to Ammerstol, to
Schoonhoven . Zo ben ik ingelicht en mijn zegslieden waren
meest echte dorpelingen en boeren . Maar ik verneem van
een Nieuwpoorter dat bepaald de gehoornde kloet weer
wil voorkomt to Groot-Ammers, d .i . in den Alblasserwaard,
dus aan gene zijde van de Lek .
Ik merk eindelik nog op dat de kloet to Zevenhuizen
en to Zoetermeer en Zegwaard b.v. to vergeefs gezocht
zou worden, omdat bet er niet is een waterland waar met
de schouw uit melken wordt gegaan .
Een vrij oude stekelschop (distelsteker) met hoorn van
Zoetermeer afkomstig, is in mijn bezit . Het is een zeer
interessant voorwerp, alleraardigste illustratie voor de
Reinaert.
V . D . B.
G. Dec . '04 .
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TAALFOUTEN EN ,DENKFOUTEN"!
In de XXe Eeuw van Maart, vind ik in een bespreking
van v . Booven's Tropenwee (door Herman Robbers)
De deugden van zijn stijl zijn wellicht meer to danken
aan zijn artistieke gevoeligheid voor klank, toon en rythme,
dan aan logica . Enkele denkfoutjes 1) mogen dat bewijzen .
Hij schreef o .a. (blz. 4) : ,in een gebouw daarnaast hoorde
hij hoe toebereidselen gemaakt werden voor een maal,"
(blz . 50) „liggende bedaarden de pijnen wat" (blz. 151)
„anderen die de hitte minder hinderde ." Ook de tweede
volzin van het boek (blz . 1) is niet correct gedacht, en
de interpunctie is veelal onlogisch . 2)
Zooiets flu nog, van een auteur van naam, in een onzer
eerste tijdschriften ! Primo, dat ongelukkig gescherm met
logica - och wat „logica" ! - volgens de psychologica is
er op deze ,denkfouten" (wat een onzin-woord) niets aan
to merken ! Sterker : zelfs een verlicht, maar toch niet
verdacht-modern, grammaticus als Den Hertog vindt alle
drie de citaten taalkundig goed . (zie „De Nederlandsche
Taal" 2de deel blz . 32, § 34 ; 2e dl . blz. 50 ; § 53 3) ; dit
voor de eerste twee ; en wat 't laatste voorbeeld betreft dat volgens de moderne denkbeelden van taalgebruik zeker
heel geen verdediging behoeft - 66k dat zou zelfs een
ouderwetsch schoolmeester niet voor fout rekenen . Een
zin als ,ik wil niet gehinderd worden" bewijst wel l dat
„hinderen" transitief is) .
En die foute 2de volzin van het boek ? Hier is hij
„In den dag de schroeihitte van een loodrecht neervallend
zonnevuur, in den nacht de lange verademing op het dek,
1) ,

maar rhetorisch . Zie ook Schoolblad
') d .w.z. : niet grammatisch,
van 2 Aug . 1904 art . v . D e V o o y s .
') Zou de heer R o b b e r s ook bezwaar hebben tegen een zin als
,Glebakken lust ik die visch well' - gebakken" dan bij ik"
moot hooren? 1
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languit achterover in de rustbanken, starend in de zuidersterren ."
Is dit psychologisch niet to begrijpen? (van „fout" spreek
ik liever niet) . Of is het van iemand, die in zoo opmerkelijke
mate altijd naar zichzelf en naar eigen gewaarwordingen
kijkt als van Booven, zeer begrijpelijk? Mooi is de zin
niet, doch dat is een andere kwestie, daar heeft Robbers
't hier niet over .
Uit den Spectator van 22 April (art . v . Wolfgang)
,Over taalregels to spreken, is geloof ik, ouderwetsch .
De ,magnifieken" maken ze zelf. En ook de geachte beer
Van Hulzen schrijft buiten de regels om : „de man waarvan
zij zou kunnen houden ."
Ja, dit spreken over taalregels is ouderwetsch, Wolfgang .
En dan in 't nummer van 5 Aug . dat jammerlijk .
begriplooze stukkie van die meneer Ter Meulen die een
grappig-serieuze preek houdt tegen 't „misbruik", dat er
gemaakt wordt van woorden als , leuk", , kranig", „typisch",
en dergel. Die ook tegen 't gebruik van „van af" optrekt
(waarbij met instemming Bilderdijk's uitlating, dat we dan
ook „tot toe" moesten (!) zeggen, wordt aangehaald), en de
Beetsiaansche plakkaten tegen ,verpakken" vernieuwt („dat
in het Hollandsch nooit iets anders dan anders pakken
kan (! !) beteekenen") - die voorschrijft, dat een zin als
,,Gij schreeft mij gisteren, dat gij niet naar Londen gaat,
terwijl gij toch een maand geleden bet tegendeel hebt
verzekerd," „fout" is - want : terwijl „kan nooit iets anders
beduiden dan ten tvjde dat" - die ,verplichtend stellen" een
uitdrukking noemt, „die" - let wel -,,zelfs niet schijnbaar (!)
door het hooggeachte algemeene gebruik kan worden verdedigd ." „Ik durf," gaat hij voort, „de achtenswaardige
mannen niet noemen, van wie ik die uitdrukking las of
hoorde, maar verstout mij to vragen of ze niet op zijn
minst een malle vergissing is ." En dan wordt de , onlogischheid" van de uitdrukking aangetoond . Och, och, och wat zijn we toch dom, dat we altijd zoo ,onlogisch" zijn
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geweest . Gelfikkig, dat meneer Ter Meulen er ons eens op
wijst . Laten we toch op ons zelven letten ; gisteren hoorde
ik nog iemand, die van een ,gouden oorijzer" sprak . En
toch ook een - overigens - ,achtenswaardig man" . . . . 1)
Er is nog veel to doen voor de mannen van „Taal en
Letteren" !
JAN WALCH .

SPAANSCHE BRABANDER .
Spaansche Brabander vs . 279 vlg. zegt Robbeknol :
„0 bloet, ick bob sulcken honger, ick won dat ick at an 't
[wangen r; as
Mijn buyck raest anders niet dan of mijn keel ghehanghen was ."
Vergelijk hiermee Duym's Spieghel der Eerbaerheyt, waar
,,Quaet ingheven" zegt
,,Goy ick bob pijn int hooft en mi .jn maech is schier hot,

Ick wed' dat de buyck meynt dat de keel al verworcht is ."
Dit laatste was in then tijd dus blijkbaar een gangbare
uitdrukking .
Vgl . ook in de Reynaert vs . 3426 .

Vs. 1823 vlg. zegt Robbeknol als antwoord op Geeraert's
„Roept hem, jonghen I flucx oock, wat brabbelt my den
guyt" het volgende : „Bestevaer, jy vaert voor morghen
niet, al roep jy wat luyt, Ghy ouwe sagghelaer" . In de
edities Verwijs-Nauta, en Terwey wordt van de laatste
') In een artikeltje, getiteld „Twee6rlei Taalbeschouwing" (in den
van 12 Aug.) komt de beer A . J. F e h r op tegen eenige
van de uitspraken des heeren T . M .
Spectator
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uitdrukking geen verklaring gegeven, hetgeen toch wel
wenschelijk was geweest .
Robbeknol wil zeggen : ouwe heer, jij meent het nog
niet zoo erg, al schreeuw je wat hard, ouwe sukkelaar .
Vgl . Winschooten's Seeman (1681, bl. 321) : hij roept lui,
en hij vaart voor morgen niet : het welk eigendlijk beteekend
de veerman roept wel hard en stijf, alsof hij vaaren sod
maar hij heeft het van daag niet in den sin ; oneigendlijk,
hij is soo quaad niet, als hij wel lij kt.
Zie verder Asselijn's Jan Klaaz vs . 431 .
K. POLL .
Leeuwarden.

SPIJKERBALSEM.
De ,Constitutioneele oprechte Vrijdagsche Bataafsche
Courant" (Redactie N . C . van Streek ; gedrukt ter ,drukkerij
van de Bataafsche en Nationale Courant, Stilsteeg 7")
plaatste ,advertissementen tegen 24 Stuivers tot 6 Regels" .
Het nummer van „8 Augustus 1800, het zesde Jaar der
Bataafsche Vrijheid," bevatte o .a. de volgende : „De alombekende en onvervalsche (sic) Spykerbalsem, dewelke veele
Jaaren door Jan Spyker, in leeven Aanspreker, gewoond
hebbende op de Keizersgragt by de Vyzelstraat, to Amsterdam is verkogt, word thans alleen gemaakt en geconstinueerd verkogt door deszelfs eenigste Dochter Alida Jacoba
Spyker, Weduwe van Johann Christoph Stuntz, op de N .Z.
Agterburgwal, bij de Stilsteeg, op de hoek van het Keyzeryk
(sic), to Amsterdam . En waar dezelve buiten haar gemaakt
en verkogt word, zo binnen als buiten deze Stad, is valsch
en ondeugend, om het geeerde Publiek daarmee to bedriegen
en to misleiden . - Dient tot ieders naricht."
De verklaring van 't woord is zelf wel overbekend ;
maar laat die dan hier om de vorm herhaald mogen
worden . Er zal voor Spijker wel een broodje in zijn balsem
hebben gezeten : hij woonde Keizersgracht bij de Vijzelstraat,
d.w.z. de Bocht 1
U.
P. H . M .
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OVER NEDERLANDSCHE GRAMMATICA,
NAAR AANLEIDING VAN
DR . K . HOLTVAST, BEKNOPTE NEDERLANDSCHE SPRAAKKUNST .

Het schrijven van een grammatica is een moeilijk en
nog al gevaarlijk werk : hoe men het ook doet, altijd zal
men blootstaan aan de critiek van velen . De definities van
de eenvoudigste grammatische categorieen zijn al zoo
moeilijk, en worden zoo geheel verschillend geformuleerd
door de groote taalgeleerden. Vragen wij bijv . : ,wat is
een zin ?", - dan geeft Paul ons dit antwoord (Prinz . 3
110) : „Der Satz ist der sprachliche Ausdruck, das Symbol
dafiir, dass sich die Verbindung mehrerer Vorstellungen
oder Vorstellungsgruppen in der Seele des Sprechenden
vollzogen hat, and das Mittel dazu, die namliche Verbindung
der namlichen Vorstellungen in der Seele des Horenden
zu erzeugen ;" - Wundt definieert Volkerp§ychologie
I, 2,240 (nadat hij eerst de opvattingen van Paul en
anderen uitvoerig heeft besproken en gecritiseerd) den zin
als

„den sprachlichen Ausdruck fur die willkurliche

Gliederung einer Gesammtvorstellung in ihre in logische
Beziehungen zu einander gesetzten Bestandtheile ." - En
evenzoo worden van allerlei mogelijke categorieen, van
de verschillende rededeelen, van subject, object enz . d e
Invest uiteenloopende definities gegeven . En dikwijls kunnen
meerdere opvattingen verdedigd worden : zoo kan ik mij
T.
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voorstellen, dat de een hier in die man hier een adjectivum
noemt en de ander een adverbium . Dat hangt er eenvoudig
van af, wat men als het essentieele kenmerk beschouwt
van een adjectivum : zoekt men dit in de beteekenis van
bet „Eigensebaftswort," dan is hier adv ., maar hoe moet
men dan Amsterdamsch in het Amsterdamsche stadhuis
noemen? Misschien zal iemand wijzen op den uitgang -e
van Amsterdamsche, then hier niet kan aannemen . Maar
als die -e bet woord kenbaar maakt als een adj ., dan zou
Amsterdammer, dat niet verbogen kan worden, ook geen
adj . zijn. Toch noemt men bet zoo in de woordverbinding
de Amsterdammer courant : de woordschikking is hier
criterium . Maar, kan men dan verder redeneeren, wat is
dan koen in bet volksliedje Ik zing er al van een ruiter
koen," en hoe moeten wij oordeelen over een man, afkeerig
van vleierij"? Daar moeten wij toch van een adj . spreken,
al staat bet dan ook achter zijn substantief . Om nu terug
to keeren tot hier in die man hier, - dit kan m . i. uitstekend een adj . worden genoemd, als wij maar als de
essentieele eigenschap van een adj . bescbouwen bet bijvoeglijke gebruik : bij de indeeling in woordsoorten onderscheiden wij dan een groote klasse, die van de b ij v o e g 1 ij k
g e b r u i k t e w o o r d e n, waartoe zoowel goed behoort in
een goed karakter, als een in dezelfde woordverbinding, als
mijn in mijn vader, als deze in deze stoel, als hier in die
man hier. Maar zoeken wij bet wezenlijke van bet adjectivum
in iets anders, dan kunnen wij zoo niet classificeeren . Een
zeer instructief geval, dat duidelijk de moeilijkheden in
bet licht stelt, die er bestaan bij elke grammatische indeeling,
wordt besproken door Terwey, T . en L . III 92 vv .
Ik wees bier op een van de bezwaren, die er verbonden
zijn aan bet schrijven van een grammatica : de grenzen
tusschen de categorieen zijn zoo moeilijk to trekken, zijn
in vele gevallen absoluut niet to trekken (wat is bijv . bet
verschil tusschen een samenstelling en een verbinding
van onderling nauw samenhoorende woorden?) : en welke
definitie wij ook geven van een categorie, telkens staan
wij voor gevallen, die in die categorie een plaats moeten
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hebben, zonder to voldoen aan de gegeven definitie .
Vooral bij een schoolgrammatica bestaat dit bezwaar ;
en hier stelt men zich nog des to meer aan critiek
bloot, omdat men zijn definities en indeelingen niet
voldoende kan motiveeren . Daar komt dan nog bij, dat in
veel gevallen de definities, die de wetenschap geeft, to
philosophisch zijn, to abstract geformuleerd, om door kinderen begrepen to worden ( vgl. de citaten van Paul en
Wundt hierboven) ; en niet altijd is een eenvoudiger en
tegelijk juiste formuleering mogelijk .
Hoe moet men nu to werk gaan bij het schrijven van
een schoolgrammatica? Natuurlijk moet de leerstof in
categorieen worden ingedeeld, niet zoozeer omdat alle
onderwijs zonder classificeeren verward en daardoor eer
schadelijk dan nuttig zou wezen, maar vooral, omdat er
wel degelij k categorieen b e s t a a n . Het is waar : de
grenzen zijn moeilijk, soms in 't geheel niet aan to wijzen ;
maar daarom zijn de categorieen er wel . - Daaraan zal
trouwens wel niemand twijfelen : net zoo goed als bij de
studie van elke andere taal moeten we bij die van bet
Nederlandsch categorieen onderscheiden ; maar hoe meer
iemand zich heeft bezig gehouden met de spraakkunst van
verschillende talen, hoe meer hij zal hebben begrepen, dat
voor elk van die talen de grammatische indeelingen andere
zijn : staan twee talen heel ver van elkaar af, dan zullen
wij heel weinig overeenkomst vinden tusschen de indeelingssystemen, bijv . wanneer wij met een van onze Indogermaansche talen een andere vergelijken, die de klassen
,,verbum" en ,nomen" niet onderscheidt ; maar als twee
talen vrij na verwant zijn, dan zijn de verschillen niet
zoo groot, hoewel nog altijd aanmerkelijk : in het hoofdstuk
,,klankleer" zullen wij al heel gauw komen tot andere
onderscheidingen : zoo zal een klankleer van het Amsterdamsch of Haarlemsch de zgn . e, die uit ai en die, die
door ,rekking" is ontstaan, als een klinker moeten behandelen ; maar een klankleer van het Zeeuwsch zal twee
verschillende e's moeten onderscheiden. Wat de categorieen
van vormleer en syntaxis aangaat, hier zullen de indeelings-
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systemen van verwante talen grooter overeenkomst met
elkaar hebben : maar toch zullen wij ook hier zien, wanneer
wij letten op de historische ontwikkeling van de talen,
dat voortdurend de grenzen tusschen de categorieen verschuiven, en in de verschillende talen niet op dezelfde
manier en in dezelfde richting, net zoolang totdat wij
eindelijk in veel gevallen tot geheel verschillende indeelingssystemen moeten komen.
Hetgeen hier in het algemeen werd opgemerkt, is
natuurlijk van toepassing op alle mogelijke bijzondere gevallen, en ook op dat, waarmee wij ons nu bezighouden
Wie de beschaafde Nederlandsche taal van onze dagen
bestudeert, zal van zelf komen tot het onderscheiden van
verschillende categorieen ; maar de grammatische indeelingen,
die hij maakt, zullen zich niet volkomen dekken met die
van eenige andere taal ; bijv. : het Duitsch onderscheidt
drie geslachten bij de zelfstandige naamwoorden, het
Nederlandsch ook, immers man, Jan, boer enz . kunnen wij
manlijk noemen, vrouw, Marie, dame enz . vrouwelijk
resp. kunnen de personen, die door woorden van deze
klassen worden genoemd, worden aangeduid door hij en
zij ; hetzelfde criterium kan ook gelden bij de indeeling
van andere substantiva volgens het geslacht ; het neutrum
is heel duidelijk een aparte klasse . Toch staat deze Nederlandsche geslachtsindeeling heel ver of van de Duitsche
(evenzoo van de Engelsche) . En zoo gaat het bij de andere
indeelingen evenzoo : waar er sprake is van casus, tempora,
modi, zindeelen, rededeelen enz.
De schrijver van een Nederlandsche schoolgrammatica
is nu verplicht voor alles zichzelf goed rekenschap to geven
van de verschijnselen van zijn eigen taal ; die moet hij
beschrijven en zoo noodig verklaren ; tegelijk moet hij
duidelijk doen uitkomen, dat elke indeeling en elke classificeering eenigszins willekeurig is. Maar juist aan deze
hoofdeischen, die gesteld mogen worden aan een grammatica,
beantwoorden er verscheidene in 't geheel niet . Maar al
to veel vindt men regels en indeelingen, die misschien
gelden voor Latijn of voor Duitsch of voor het Nederlandsch
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van vroegere eeuwen, maar niet voor het Nederlandsch van
tegenwoordig ; en maar al to veel spreekt uit verscheidene
schoolgrammatica's de niet gerechtvaardigde zelfbewustheid
van den doceerenden schrijver, die voor alles zijn leerlingen
er van overtuigen wil, dat dit nu de absolute waarheid is,
dat het zoo is en niet anders . Juist de grammatica leent er
zich zoo goed toe, om de leerlingen to leeren denken, om
ze to leeren, zich rekenschap to geven van wat hun wordt
onderwezen ; maar daarvoor is het noodig, dat het boek,
dat gebruikt wordt, zoo juist mogelijk -- natuurlijk in voor
kinderen begrijpelijken vorm - definieert, en hier en daar
wijst op de ontoereikendheid van de definities : in vele
gevallen zal een leerling zelf wel in staat zijn het zwakke
punt van een definitie aan to wijzen . Of het noodig is, op
scholen veel aan grammatica to doen en veel details to
bespreken, dat is een quaestie op zich zelf ; maar in ieder
geval is het beter, dat men van zijn school meeneemt een
eenigszins juist idee van het wezen van de levende taal
- dat is mogelijk ook zonder veel feitenkennis -, dan dat
men eenvoudig in zich opneemt een vrij grooten ballast
van „kennis", die niet in bet minst berust op een goed
begrijpen van de taal, maar uitsluitend en alleen op het
van-buiten-leeren van een vrij willekeurig gecatalogiseerde
feitenmassa, zooals die in een boekje bijeen gebracht is
was er in dat boekje althans nog maar d u i de 1 ij k gewezen
op het willekeurige van de indeeling, dat zou al veel
waard zijn .
Bij de behandeling van een stof als die van de spraakkunst is het moeilijk, steeds volkomen waar to blijven ;
maar het is beslist noodig, in ieder geval waar to zijn voor
zoover dat mogelijk is. Onware, onjuiste opvattingen dringen
zoo gauw door in de hersenen van onze leerlingen I Laat
men een klasse van een H . B . S . of Gymnasium een hoofdstuk leeren, waarin staat, dat het 1 ij d e n d v o o r w e r p
den persoon of de zaak noemt of aanduidt, die de handeling
van het onderwerp ondergaat, en geeft men dan als voorbeeld de jongen ziet een appel, dan zal vermoedelijk geen
van de leerlingen er zijn docent op attent maken, dat hier
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van een handeling geen sprake is, dat nog minder de
appel hier iets ondergaat ; maar ook al kunnen dergelijke
abominabele dingen aan schooljongens gemakkelijk worden
wijsgemaakt, het is de plicht van den leeraar, hier goed
voor op to passen . Even gemakkelijk kan men zijn leerlingen laten leeren, dat het meewerkend voorwerp op een
meer actieve wijze dan het lijd . voorw . betrokken is in de
handeling van het onderwerp ; en als er dan als voorbeeld
in het boekje staat Ik weigerde den jongen het boek, dan
nemen zij dat er nog wel bij op den koop toe . Maar als
nu een boek vol staat met zulke tastbare onwaarheden ?
Dat kan toch niet bevorderlijk zijn aan de ontwikkeling
van ons jongere geslacht 1
Er zijn dan ook velen, die in ons grammatica-onderwijs
verandering wenschen, velen onder de niet-vakmenschen,
maar gelukkig zijn er ook onder de vakmenschen . Menig
artikel in T. en L . geeft daarvan blijk. Onder de taalbeoefenaars van deze opvatting behoort ook Dr . K . Holtvast,
de schrijver van een onlangs verschenen ,Beknopte Nederlandsche Spraakkunst ." Het is geen gering ondernemen,
dat van Dr . Holtvast, maar het is verdienstelijk, bijzonder
verdienstelijk, dat hij er toe besloten heeft, en zijn werk
zal zeker veel nut doen . Al zoo lange jaren is er door velen
- vooral in T. en L . - gewezen op het allerzonderlingste
van de grammatica-studie in Nederland, verschillende
afzonderlijke hoofdstukken uit de spraakkunst zijn op een
beter en wetenschappelijker manier dan vroeger - vooral
daardoor dat men nil alleen uitging van ooze tegenwoordige
Nederlandsche taal - door dezen en genen al eens be •
handeld, wellicht is er menigeen, die deze opstellen met
genoegen las, maar practisch hadden zij weinig invloed .
Het ging er mee zooals met boeken als Paul's ,Prinzipien ."
Hoe velen zijn er in Nederland, die dit boek hebben gelezen 1 Welnu, als men het goed gelezen heeft, zal men
volkomen overtuigd zijn van de ontoereikendheid van vele
grammatische definities, van de voortdurende grens-veranderingen van de categorieen, dan zal men begrijpen, hoe
de analogie een voortdurend in iedere taal werkzame, een
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iedere taal voortdurend modificeerende kracht is . Maar hoe
weinigen zijn er, die er goed van doordrongen zijn, dat
datgene, wat geldt voor taal in 't algemeen, ook geldt
voor 't Nederlandsch en ons ook bij de studie van deze
taal moot leiden : menige litterator leest Paul, misschien
ook Wundt, als student, maar dan houdt hij zich weinig
of niet bezig met Nederlandsche spraakkunst ; later als hij
verplicht is, dat wel to doen, dan denkt hij niet meer
aan ,Sprachprinzipien" en onderwijst eenvoudig, wat hij
in de schoolboekjes vindt. Dit zal wel een van de redenen
zijn, waarom bij ons het grammatica-onderwijs zoo volkomen
in strijd is met de resultaten van de wetenschap van de
laatste ik-durf-niet-zeggen-hoeveel jaren . Al in verschillende
wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke opstellen
is hierop gewezen : het heeft weinig gebaat . Des to verdienstelijker is nu de onderneming van Dr. Holtvast, om
een schoolgrammatica in ,nieuwen" geest to schrijven .
Met zoo'n boek neemt de schrijver een zeer eigenaardig
standpunt in tegenover de leeraren en leerlingen van
scholen, waar dergelijke werkjes gebruikt worden . Dozen
- voor zoover zij 't niet heelemaal zonder grammaticaboek stellen - zijn gewend aan iets geheel anders ; en de
schrijver heeft gevoeld, dat hij hun tot zekere hoogte verantwoording schuldig is voor de nieuwigheden, waarmee
hij hen in hun kalme rust komt storen . Karakteristiek
zijn passages als deze : „Men zegt gewoonlijk (o.a. met het
oog op het aanleeren van sommige vreemde talen) dat
we in het Nederlandsch nog 4 naamvallen hebben. Eigenlijk
is dat niet juist . Daar in de beschaafde Nederlandsche
spreektaal nergens verschil in vorm bestaat tusschen den
3en en den 4en naamval, en ook in de schrijftaal geen
verschil tusschen Seri en 4en naamval behoeft to worden
gemaakt, zijn die naamvallen samengesmolten. Ze to
onderscheiden heeft voor onze taal geen practisch nut"
(blz. 24) . - „In een enkel geval slechts maken de Nederlanders in de beschaafde spreektaal onderscheid tusschen
ten en 4en naamval, namelijk bij de persoonlijke voornaamwoorden ; houdt men nu alleen rekening met dit in de
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werkelijke taal levende onderscheid, dan zou men evengoed kunnen staande houden dat in bet Nederlandsch
bet naamwoordelijk deel van 't gezegde in den On als dat
bet in den len naamval staat. Men zegt (met een eersten
naamval) de dader was hij, maar met een vierden : hij
was zich zelf niet meer . - Als ik jou (of hem) was, deed
ik bet niet. - Het schijnt hem niet to zijn" (blz. 25) .
Zoo voorzichtig schijnt bet noodig to zijn dat men zich
uitdrukt, als men in een Nederlandsche schoolgrammatica
bet eenvoudige feit wil meedeelen, dat als een woord een
onverbogen en verbogen casus onderscheidt, dat dan de
eerste uitsluitend subject is en dat de tweede ook bij zijn
en dergel . w.w. staat . - Waarom moet Dr . Holtvast zich
hier zoo uitdrukken ? Alleen daarom, omdat nooit wordt
geschreven : hij is den dief; als ik dien man was . - Niemand
zal er wel aan twijfelen, dat men in bet Nederlandsch
zegt : het schijnt hem niet to zijn en : als ik hem was. In de
spreektaal is er geen woordklasse, behalve de persoonlijke
voornaamwoorden, die een verbogen en onverbogen casus
onderscheidt (natuurlijk blijven gevallen als to dien einde,
om den broode en den ouwe, dat notabene ook als subject
wordt gebruikt, hier buiten rekening ; zij bewijzen niets
voor de taal van nu) en bij deze woordklasse wordt de
onverbogen vorm alleen gebruikt als subject ; welnu, als
men dan in zijn geschreven taal bet verschil tusschen de,
die, goede eener- en den, dien, goeden anderzijds wil handhaven - een verschil, dat in de levende taal niet bestaat -,
dan zou bet toch consequent zijn, zich voor bet gebruik
van deze vormen to richten naar de persoonlijke voornaamwoorden en to schrijven : hi is den dief. Maar zoo consequent
gaat men gewoonlijk niet to werk, en zoo is Dr . Holtvast,
die zich hier wel wat angstvallig houdt aan bet ,algemeene,"
er toe gekomen, zich zoo wonderlijk nit to drukken . - Het
is to begrijpen, dat iemand van de opvattingen van Dr .
Holtvast, die in onze dagen een grammatica schrijft en
ook wenscht, dat die door dezen en genen leeraar wordt
ingevoerd voor bet schoolgebruik, in menig opzicht zal
moeten transigeeren : de schrijver zegt dat dan ook zelf
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in zijn voorrede . Met dat transigeeren zal men zelfs heel
ver moeten gaan : zoo heeft bijv. Dr. Holtvast, die zich
herhaaldelijk in zijn grammatica doet kennen als een
voorstander van de „nieuwe" spelling, het niet aangedurfd,
om uitsluitend deze to behandelen en in praktijk to brengen .
Zoowel wat spelling als ook wat andere quaesties betreft,
vermeldt en bespreekt hij tweeerlei opvatting naast elkaar,
die van de ouderen en die van de jongeren, waartoe hij
zelf behoort . Alles goed en wel, maar zoodoende loopt
men gevaar, hier en daar onduidelijk to worden en de
tweeerlei opvattingen niet goed uit elkaar to houden. Des
to grooter is dat gevaar, als men, zooals Holtvast, niet
overal beslist partij kiest : en Holtvast is dan ook niet aan
het gevaar ontkomen . Men moot bijv . maar eens letten op
de hierboven naar blz . 25 geciteerde regels : alleen rekening
houdende met een ,in de werkelijke taal levered onderscheid"
zou men „kunnen staande houden," dat het nw . deel
v. h. gez. in den 4en nv . staat ; - wordt daarmee niet
gezegd, dat een andere opvatting eigenlijk toch juister is?
Maar waarop is die gebaseerd ? Hot eenig antwoord is
„Men neemt aan, dat het naamwoordelik deel van het
gezegde in den nominatief staat" (blz . 24 v.) In hetzelfde hoofdstuk over de casus worden ook de principieel verschillende
standpunten besproken, vanwaar men de quaestie van
het al-of-niet onderscheiden-worden van 3en en 4en naamval
kan beschouwen . Is men een ingewijde in hot vak, dan
begrijpt men wel wat de schrijver wil zeggen ; maar een
niet-ingewijde kan door doze uiteenzetting de zaak nauwelijks
klaar worden : integendeel: als hij niet heel goede leiding
heeft bij zijn studio, zal hij m . i. eon zeer verwarde voorstelling krijgen van de naamval-quaestie . - En hetzelfde
bezwaar bestaat ook bij andere hoofdstukken . Dit is jammer ;
maar 't was bijna onvermijdelijk : onder doze omstandigheden werkende, kon de schrijver moeilijk anders dan een
vrij vreemdsoortig tweeslachtig book produceeren ; en dat
mag hem niet verweten worden . Al kan zoo'n work ons
ook niet volkomen bevredigen, er is veel goods in, veel,
waardoor hot hooger staat dan de meeste andere boekjes
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van zijn soort. Vooral de opmerkingen van meer algemeene
natuur, zooals die over naamvallen (§ 48), over geslacht
(§ 65), over samenstelling (§ 199 v.), zijn nuttig en leerrijk,
natuurlijk mits goed toegelicht door den onderwijzer .
In verschillende gedeelten van het boek kan men zien,
dat de schrijver een nuttig gebruik heeft gemaakt van
wat er voor hem geschreven is : zoo sluit zijn indeeling
van de werkwoorden blz . 81 vv . zich aan bij die van
Talen T . en L . V . 371 vv ., en daardoor worden wij er
voor gevrijwaard, dat bijv . worden-werd-geworden in een
kiasse komt met bergen-borg-geborgen, een classificeering,
die begrijpelijk is voor iemand, die oud-germaansche talen
kent, maar die door niemand mag worden goedgekeurd in
een Nederlandsche grammatica .
Tegenover het goede staat ook veel minder-goeds : in
verscheidene gevallen was het beter geweest, verder to
gaan, dan de schrijver doet ; zoo bijv. in § 84 . Terecht
wordt bier opgemerkt naar aanleiding van zinnen als Hij
schree f het boek vol en de kachel is aan, dat bier „de grens
tusschen adjectieven en adverbia vrijwel is uitgewischt."
Waarom niet een stapje verder gegaan en goed in hij is
goed adv . genoemd evengoed als in hvj schrijft goed ?
Mutatis mutandis gelden evengoed voor het Nederlandsch
als voor het Duitsch Pauls woorden Prinz 8. 341 : „Die
formelle Scheidung des Adjektivums von dem Adv . beruht
auf der Flexionsfahigkeit des ersteren and der dadurch
ermoglichten Kongruenz mit dem Subst . Wo dies formelle
Kriterium fortfallt, da kann auch die Scheidung von dem
Sprachgefiihl nicht mehr strikt aufrecht erhalten werden .
Im Nhd . ist sie wirklich zum Teil durchbrochen, nachdem
das Adj . in pradikativem Gebrauche unveranderlich geworden ist, and nachdem der im Mhd . meist noch bestehende
Unterschied zwischen der flexionslosen Form des Adj .
and dem Adv . (start-starke, schccne-schone, guot-wol,
bezzerbaz) aufgehoben ist . Wir haben eigentlich kein
Recht mehr gut in Satzen wie er ist gut gekleidet, er
spricht gut and gut in Satzen wie er ist gut, man halt ihn
fzir gut einander als Adv . and Adj . gegeniiberzustellen .
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Das Sprachgefiihl weiss von diesem Unterschiede nichts ."
Dit - soms onvermijdelijke - transigeeren van den
schrijver maakt een voorzichtig gebruik van bet boekje
noodig, bet kan niet door leerlingen van scholen bestudeerd
worden zonder goede leiding . Die is nog des to meer gewenscht, omdat Holtvast zich vaak duister en onjuist
uitdrukt. De voorbeelden zijn talrijk . Ik doe er maar een
enkelen greep nit 1) : Wat ,besebaafd Nederlandsch" is in
tegenoverstelling van de ,dialecten" is niet duidelijk uit
§ 13 v . In § 17 is bet to prijzen, dat de definitie van een
zin maar wegblijft, dergelijke definities zijn dikwijls vrij
duister ; maar waarom wordt als kenmerk van het gezegde
genoemd alleen dat bet „een mededeeling bevat" ? Ook
als de leerlingen later een uitvoeriger bespreking van bet
gezegde hebben gehad, zullen zij dit nog niet kunnen begrijpen . Het is trouwens ook niet waar : de z i n bevat
de meedeeling, niet bet gezegde . - § 82 staat : , Bijvoegelijke
naamwoorden noemen kenmerken van zelfstandigheden ."
Hoe zal een leerling, die dit leest, kunnen begrijpen, dat
in bet geciteerde voorbeeld „de Nederlandsche taal"
Nederlandsche een k e n m e r k noemt van de door bet
woord taal genoemde z e l f s t a n d i g h e i d?- Is deze
definitie van een voornaamwoord juist (§ 96) : „Voornaamwoorden staan voor zelfstandige naamwoorden of
bijvoegelijke naamwoorden in de plaats . Wat door een
zelfst . naamw . of een bij v . naamw. genoemd wordt, wordt
door een voornaamwoord aangeduid" ?" En wat to denken
1) Graag zou ik al do plaatsen, waarbij ik aanteekeningen hob
gemaakt, besproken : maar bet aantal is veel to groot . Eon heeleboel
opmerkingen zijn van d8nzelfde soort : op verscheidene definities is
heel wat aan to merken ; 't is waar, definieeren is moeilijk ; maar
laat men dan liever geen definitie geven dan een slechte of onduidelijke
hoeveel zal bijv . den leerlingen onbegrijpelijk blijven van de in
beknopten vorm gegeven definities van § 45 ; ik citeer er twee : „6 .
Werkwoorden (verba), die gewoonlijk werkingen noemen . B . Y . eten,
loopen, denken . 7 . Bijwoorden (adverbia), die andere begrippen dan
zelfstandigheden bepalen . B .v . hard, langzaam, zeer, bizonder ." Van
deze voorbeelden kan men zeker niet zeggen, dat hot „verduidelijkende"
of verklarende" voorbeelden zijn .
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van § 97, waar mvjn, deze, welke worden genoemd ,voornaamwoorden die voor bijvoegelijke naamwoorden in de
plaats staan" ? - Wat een rare voorstellingen over taalontwikkeling worden er in de hand gewerkt door § 202 :
,,Aan nieuwe samenstellingen dient voor alles de eisch
gesteld to worden dat ze begrvjpelvjk zijn ." Zeker voor bet
geval, dat een schooljongen, die dit boekje gebruikt, bij
gelegenheid zou willen denken : „He, ik zal eens een nieuwe
samenstelling gaan maken ." - Zou niet een bladzijtje,
dat duidelijk maakt, hoe bet gebruik van een in een
zekere periode, bijv. in onzen tijd, in de taal levend suffix
zich door analogie uitbreidt, nuttiger zijn, dan eenige
pagina's, gevuld met suffix-formaties, to meer omdat de
plaatsruimte ontbreekt, om hier een wat uitvoerige, degelijke
bespreking aan toe to voegen ? En zoo zouden wij voort kunnen gaan . Maar bet is mij
er niet om to doen, een critiek to schrijven op bet boek
van Dr . Holtvast . Wij mogen blij zijn dat bet boek er is ;
niettegenstaande al wat er op aan to merken zou kunnen
zijn, is en blijft bet een mooi boek, een karakteristiek boek
voor den tijd, waarin bet geschreven werd . De schrijver
zelf geeft toe, dat hij ,om practische redenen" deze spraakkunst niet zoo kon schrijven als hij wel graag had gewild ;
maar juist daardoor, juist door zijn tweeslachtige karakter,
is dit boekje nog een sterker protest tegen ons oude
grammatica-onderwijs . Het is to hopen, dat wij gauw zoo
ver zullen zijn, dat Dr . Holtvast een spraakkunst zal kunnen
schrijven, waarin bij veel van dezelfde ideeen verkondigt,
die nu in dit boekje zijn to vinden, zonder dat bet nog
noodig is, voortdurend to transigeeren met en to polemiseeren tegen de afwijkende opvattingen van zooveel vakgenooten . - Veel polemiseeren in een schoolboekje voor
12-15 jarige leerlingen is uit den booze . - In dit boekje
komt verscheidene keeren voor, dat men dit of dat - vaak
iets of keurenswaardigs - doet : volgens § 30 zegt men van
de meewerkende voorwerpen, dat ze in den derden naamval staan, volgens § 92 schrijft men : honderden menschen,
duizenden insecten „en beschouwt honderden en duizenden
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dan als meervoudige zelfst . naamwoorden", enz . : in deze en
in zooveel andere gevallen is men = de heeren grammatici .
Wanneer zal bet eens zoo ver zijn, dat de leer van deze
men in overeenstemming is met bet taalgevoel? - Zooveel
mogelijk onthoudt Holtvast zich van polemiek, maar soms
is hem dit niet mogelijk (zoo ook § 244), en ook elders kan
men meermalen zijn afkeuring van 't geen hij zelf leeraart
tusschen de regels door lezen .
Er is een voornaam punt, waarmee de grammatica in 't
vervolg goed rekening zal moeten houden, en dat heeft
Dr. Holtvast begrepen : wij moeten voor alles nagaan, hoe
onze taal van tegenwoordig is . Dit is ooknoodigdaarop wil ik ten slotte nog even wijzen - met bet oog
op de studie van vreemde talen : iedere taal heeft zijn eigen
grammatische categorieen, iedere taal heeft zijn eigen
middelen, om de betrekkingen tusschen woorden en zinnen
uit to drukken : leert men op school Engelsch, dan bemerkt
men al gauw, dat daar bet aantal flexie-vormen geringer
is dan bij ons ; bet Latijn en Grieksch daarentegen - en
ook bet Duitsch - bezitten veel meer vormen. Toch kan
men in al die talen even duidelijk zijn gedachten uitdrukken ;
alleen : iedere taal heeft zijn eigen middelen, om dat to
doen . En daar wordt vaak niet genoeg op gewezen . Dikwijls
zal men hooren verkondigen, dat bet Latijn over meer
vormen beschikt om verschillende betrekkingen uit to
drukken, dan bet Nederlandsch, en dat bet dus rijker is ;
niets is minder waar : al die betrekkingen drukt bet Nederlandsch net zoo goed uit, al is 't niet door casus-, tempus-,
modusvormen enz . : wij bereiken hetzelfde o .a . door woordschikking en door hulpwoorden . Een heel instructief hoofdstuk, om dat aan to toonen, maar dat gewoonlijk al to
kort behandeld wordt door onze grammatici, is dat over
modaliteit : verschillende talen bezitten aparte modus-vormen ;
afgezien van den 2 . ps . imper . en eenige oude conjunctiefvormen (bv . leve de koning !) bestaan die in bet Nederlandsch
niet : toch is bet aantal manieren, waarop bij ons modaliteit
wordt uitgedrukt, bet aantal middelen, waarmee wij de
verschillende betrekkingen van bet individu tot de werke-
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lijkheid aanduiden, legio . Natuurlijk behoeven dergelijke
hoofdstukken niet altijd g e 1 e e r d to worden : zoodra ze
maar zoo duidelijk worden behandeld, dat de leerlingen
eenigszins een inzicht krijgen in bet eigenaardige, in bet
essentieele van de Nederlandsche taal, dan zijn zij daarmee
meer gebaat dan met de grootst mogelijke feitenkennis,
,,geput" uit een of andere grammatica, die niet zuiver en
alleen rekening houdt met de levende taal, met bet Nederlandsch van onze dagen.
Zwolle.

N.

VAN WIJK .

ONZE TAAL IN ZUID-NEDERLAND .

Hoe treurig bet is gesteld met bet Nederlands in Belgie
- zouden wel velen in ons land bet vermoeden ?
Een algemene beschaafde spreektaal bestaat er niet . Men
bedient zich van dialekten, of wel behelpt zich met een
mengsel van dialekt en boeketermen . De grote massa
van de Vlamingen staat bovendien vreemd tegenover de
scbrijftaal .
Zij spreken - niet talrijke uitzonderingen daargelaten bet een of ander dialekt ; soms ook een soort van kunstmatige redenaarstaal, gesmeed uit dialekt en boeketermen .
Talrijke bewijzen voor de juistheid van deze bewering
vinden wij in de Verhandeling van de beer Prenau, een
verhandeling, bekroond door de ,Koninklijke Vlaamsche
Academie voor Taal- en Letterkunde ."
Zo wijst hij er op, dat b .v. ,Vlaanderaars en Limburgers,"
daar ze geen beschaafd Nederlands kunnen spreken en
tussen hun dialekten to veel verschil bestaat, samen Frans
trachten to praten, „al radbraken ze 't dan nog zoo erg ."')
Aan de mededelingen van de beer Prenau omtrent bet
ontbreken van een algemene beschaafde spreektaal in
Zuid-Nederland valt niet to twijfelen.
Tien jaar geleden zei August Gittee reeds : „Een der
dwalingen, bij de Noord •N ederlanders algemeen, is bet
geloof dat in Vlaanderen een beschaafde spreektaal zou
bestaan ." 1)
')

Verhandeling, b1z . 34 .
') Taal en Letteren, 1894, blz . 320 .
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En prof. W . de Vreese, zes jaar later :
„Op een zeer gering getal uitzonderingen na, spreekt
iedereen (in Vlaanderen) zijn dialect ; zelfs tot op de school
toe hoort men nauwelijks anders ." „Ik beweer dat het
(zogenaamde ,,beschaafd" van de Vlamingen) een mengsel
is van dialect en beschaafd Nederlandsch, dat sterk onder
den invloed der boekentaal staat ." 1) Wie in Zuid Nederland geen dialekt spreekt, wordt voor een Hollander
aangezien. 2)
Er zijn in Zuid-Nederland veel dialekten, die onderling
sterk verschillen . De westelike worden in 't oosten niet
verstaan en omgekeerd . Bovendien : de woordvoorraad van
die streektalen is vaak zeer beperkt . Ze lenen zich niet
tot het behandelen van wetenschappelike onderwerpen .
Wetenschappelike boeken - ze bestaan niet in dialekt .
Wil dus een Zuid-Nederlander zich verstandelik ontwikkelen,
hij dient zich vertrouwd to maken met het (beschaafde)
Nederlands of het Frans. En daar zijn dialekt met het
Nederlands veel, met het Frans geen overeenkomst heeft,
is de keuze gemakkelik gedaan .
Dus : aansluiting bij Noord-Nederland . En die aansluiting
wordt door veel Vlamingen gezocht . Het blijkt uit hun
schr ftaal . Een groot aantal auteurs schrijft (eigenaardig
getint) Noord-Nederlands, en sommigen doen dat met
buitengewoon veel talent .
Het spreken van Noord-Nederlands („beschaafd" Nederlands) heeft meer bezwaren . 't Ontbreekt aan oefening .
Betrekkelik weinig Vlamingen hebben gelegenheid zich
op 't Nederlands spreken toe to leggen . Velen willen
't ook niet. Toch is het nodig . „Zoo we in Zuid-Nederland
ernstig beschaven willen, (moeten wij) het gezag van het
Noorden erkennen," zegt Prenau . s) „Hoe zeer ook in
Belgie tegen het aanvaarden van de tegenwoordige in
Noord-Nederland gebruikte spreek- en schrijftaal wordt
1) Verslagen en Mededeelingen van de Son.
1900, blz. 286 en 288. ') t. a. p. 292 .
') Verhandeling, blz . 15 .
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gestribbeld, zij is de taal van bet beschaafde verkeer ." 1)
Ik mag hier niet verzwijgen, dat ik met de heer Prenau
van mening verschil omtrent bet antwoord op de vraag
wat eigenlik beschaafde uitspraak is . De heer Prenau verzekert dat ieder yolk, door zijn redenaars, zijn schrijvers,
zijn ontwikkelde elementen, bet fijnste, bet edelste genomen
heeft uit de natuurlijkheid der oerdialecten . ZO'O' ontstond
de beschaafde uitspraak . . . ." 1)
Eindelik komt de heer Prenau er toe, bet of to keuren
dat veel beschaafde Noord-Nederlanders de r vormen door
de huig to laten trillen in plaats van de punt van de
tong 3), en to gelooven dat beschaa fd spreken een zaak is
van ,hygi6nisch belang ." 4)
Hier heerst verwarring .
De beschaafde uitspraak behoeft evenmin de welluidendste
to zijn als de - uit technies of hygienies oogpunt beschouwd - beste . De uitspraak die men door 't hele land
uit de mond van ontwikkelde mensen hoort, die uitspraak
is de beschaafde . Men mag de Nederlandse g foeilelik
vinden, desnoods „verderfelik voor de spraakorganen"
erbij, wie in goed, en geloven, en gras een duitse g laat
horen, spreekt onze taal niet beschaafd.
Het komt mij voor, dat de heer Prenau met bet schrijven
van zijn Verhandeling een goed werk heeft verricht .
Steun kan hij verwachten uit Noord en Zuid, bestrijding
van sommige van zijn landgenoten . Tegenspraak heeft
zich reeds doen horen . De heren Jan Bols en D . Claes
breken een laps voor de uitspraak hert, weerdig, (werdig),
bermhertig, drij, bie enz. Zij vinden ,dat de Vlamingen
zoowel recht van spreken hebben als de Hollanders ."
Voor zover bet dialekt betreft, is dat laatste onomstotelik
waar. Een Noord-Nederlands dialekt, - hetzij Gronings
') Zoet en Zuur, b1z . 6 .
') Verhandeling, blz . 19.
') Verhandeling, b1z . 118.
T. EN L. %v.

`) t, a. p . 92 .
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of Gelders of Hollands - is als zodanig nets meer waard
dan een Zuid-Nederlands . Maar gaat hot om de beschaa fde
uitspraak, dan is de zaak toch wel enigszins anders.
Want (laat ik hot nogmaals herhalen) : een algemene
beschaafde uitspraak hebben de Zuid-Nederlanders niet.
R. A .

KOLLEWIJN .

(Uit een artikel in het weekblad de Amsterdammer .)

WARENAR, vs .

1440 .

Lecker zegt dat de lui er op uit zijn
Om in ion korte tijdt an soo veul goets to raken,
Datse al hun kyeren tot Coninghen meughen maken .
Klaer zijn haer saken, soo do Fortuyn hour dat jont .

Waarop Ritsert antwoordt
Soo niet, soo raecktmen wel mit het ware goat nae de gront,
Ghelijck Robert met hot ancker, dat hij docht to kabassen .

In zijn uitgave van de Warenar (Zwolsche Herdrukken)
vat Leendertz ware op als een drukfout en wil lezen sware .
In Taal en Letteren, 7e Jaarg. bl . 364, geeft hij dan doze
verklaring
,,Ritsert, die de stelling verdedigt, dat onrecht verkregen
good niet gedijt, zegt ,,,,wanneer ze dat geluk niet hebben
(soo Met), dan gaan ze nog met al dat groote good naar
den kelder, zooals b .v. Robert, die een anker zocht to stolen,
maar er mee naar den grond zonk, omdat het to zwaar was .""
Dat hij nu in pl. v. het groote goet zegt het sware goet ligt
voor de hand ."
Dit levert zeker een goeden zin op ; maar hot lijkt mij
minder wenschelijk, wanner er een redelijke verklaring
mogelijk is en in den tekst geen absolute onzin staat,
dadelijk aan een drukfout to gaan denken . Stoett laat de
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plaats dan ook ongewijzigd en beschouwt het ware goet als
,,de rust van het geweten ." Volgens Stoett zegt Ritsert
,,Zoo moet je niet praten, want op die manier zou men
door het streven naar het bezit van vergankelijke goederen,
het eenig ware good „'t geduirich goedt van zijn gewetens
vreuchd verbeuren ." Tegen deze uitlegging heeft Leendertz
m .i . gegronde bezwaren, welke hij ontwikkeld heeft in
bovengenoemden jaargang van Taal en Letteren, bl. 364 .
Ik vat het ware goet op als „rechtmatig bezit", hetzij het
bij erfenis is verkregen of op eerlijke wijze verworven is,
dus als „goederen die ghewonnen zijn mit eeren," vgl .
vs. 1431. Ritsert wil dan zeggen
,,Wanneer de Fortuin niet gunstig is, worden lui, die
door ongeoorloofde speculaties hun kapitaal zoeken to vermeerderen, dikwijls totaal gerumneerd, verliezen ze alles, ook
hun rechtmatig bezit („het ware goet"), evenals Robert, die
een anker dacht to stelen, maar zijn leven er bij inboette ."
Ofschoon hier geen volstrekte zekerheid is to verkrijgen,
wenschte ik torch gaarne doze verklaring aan het oordeel
van deskundigen to onderwerpen .
K . POLL.
Leeuwarden.

DOOR HET OOG VAN EEN NAALD .
,,Door het oog van een naald kruipen, in Zuid-Nederland 1)
slechts ternauwernood moeilijke of gevaarlijke omstandigheden doorkomen ." Hiermee, plus met enkele aanhalingen
scheept ons het Wdb. der Nederl . Taal af. Over oorsprong
en verklaring geen woord . Geen verwijzing zelfs.
1) Zou uit het feit, dat do uitdrukking to vinden is bij B r a a k e nburg, Sprenger van Eijk e . a . (zie Harrebomse II 113a)
niet mogen opgemaakt worden, dat zij ook in Noord-Nederland niet
geheel onbekend i8? L a u r ill a r d in Bijbel en Volkstaal heeft ze
wel niet, maar wel komt zij voor in Woordenschat van Taco d e
Beer en Laurillard.
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In Woordenschat treffen wij het beter : ,,H# is door 't oog
van eon naald gekropen, Matth . XIX : 24. Spreekwijze ook
in den Koran en Talmud to vinden ; om aan to duiden,
dat men slechts met de grootste inspanning iets bereikt of
verkregen heeft, of bij een ziekte to nauwernood aan den
dood ontkomen is ." Over den oorsprong dus een verwijzing,
over verklaring niets .
S t o e t t Nederl. Spreekwoorden enz . 1460 a is uitvoeriger
„Door het oog van een naald d .i. ternauwernood, nauwelijks,
vooral in verbinding met het wkw. kruipen in den zin
van ternauwernood aan een groot gevaar ontsnappen ."
Dan verwijzingen naar T u i n m an, H a r r e b o m e e e .a . en
ten slotte over oorsprong en verklaring het volgende
„Hoogstwaarschijnlijk is de uitdrukking ontleend aan den
Bijbel o.a. Matth. XIX, 24, waar Jezus zegt, dat het gemakkelijker is voor een kernel om door het oog van een naald
to gaan, dan voor een rijke om in den hemel to komen .
Men zal hier moeten denken aan den zes duim langen
naald met een zeer lang oog, then de kameeldrijvers gebruiken
om hunne tuigen to herstellen . (Bijb. Wdb . II 607) ."
De verklaring, zooals zij daar ligt, verklaart mij . . . niets .
Hoe iemand, wanneer hij denkt aan een „zes duim langen
naald met een zeer lang oog" de vergelijking duidelijker
wordt, dan wanneer hij denkt aan een gewone naald met
een gewoon oog, is mij een raadsel . Hot is toch even
absoluut onmogelijk, dat een kameel door het oog van een
gewone, als door het oog van een „zes duim langen
naald" gaat.
De moeilijkheid ligt, dunkt mij, hierin 1) : de bv,jbelsche
zegswijze kan, krachtens de vergelijking zelf, niet anders
gebruikt worden dan van dingen, die volgens den gewonen
loop der natuur onmogel#k zijn, terwijl onze R) uitdrukking
') Dat in onze uitdrukking de kernel wordt weggelaten, levert
immers voor de verklaring goon moeili,jkheid op.
') In hot Duitsch houdt men, als ik 't wel heb, veel meer dan
in onze taal vast aan den vorm en aan do beteekenis der bjjbelsche
uitdrukking, Vg1 . B u ch m a n n Geflugelte Worte 21ste Ausg . S. 64
en Wander Sprichw6rter-Lexikon II Kamel 29.
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wordt toegepast op dingen, die wel moeilijk, maar toch
mogelijk bleken . Hoe dezen overgang to verklarrn ? En
waarom zeggen wij kruipen door het oog van een naald ?
De uitdrukking is in het katholieke Zuid-Nederland
opgekomen. En zij is aan den Bijbel ontleend . Dit leidt
ons er toe even na to gaan, hoe deze bijbeltekst (Matth .
XIX . 24 . ; Marc. X . 25 . en Luc . XVIII . 25) door katholieke
exegeten wordt, of eigenlijk werd, verklaard .
De vergelijkende zegswijze : ,Eer gaat een kameel door
het oog van een naald, dan dit of dat geschiede," was ten
tijde van C h r i s t u s bij de Joden spreekwoordelijk en
word gebruikt om aan to duiden, dat iets onmogelijk was.
In dezen zin komt zij (of een variant van haar) in den Koran
en den Talmud 1) meer dan eens voor, o .a . - ik citeer
de Fransche vertaling van L e set r e in V i g o u r o u x'
Dictionnaire de la Bible I col . 527 - : „Tu es dons de
Pum-Beditha [een tooverstad] oll 1'on fait passer un elephant 2)
par le trou d'une aiguille ?" (Baba Metzia fol . 38, 2) Men
zei dit van ongeloofelijke dingen, die verhaald werden ;
wij konden vertalen : „Je komt zeker uit Luilekkerland,
waar de gebraden duiven iemand zoo maar in den mood
vliegen !" Verder : ,On ne voit nulle part ni palme en or
ni elephant passer par le trou d'une aiguille" (Berachoth
fol . 55, 2) .
De samenhang, waarin J e z u s de spreekwoordelijke
vergelijking gebruikte, is deze : Toen de rijke jongeling
gevraagd had, wat hem, die de geboden had onderhouden,
verder nog to doen stond, ontving hij den raad alles to
verkoopen en weg to schenken, een raad, lien hij Diet
wenschte op to volgen . Daarna wees Jezus Zijne leerlingen er met nadruk op, dat rijkdommen den toegang
Maar ook : Eine Kuh lurch ein Nadel6hr jagen wollen = gern arbeient,
das unntitz oder unmoglich ist (S c h r a d e r Bilderschmuck S . 91) .
In bet Fransch : Vouloir passer par le trou d'une aiguille = vouloir
faire une chose impossible (L i t t r e) .
') De Koran kan ze aan hot Evangelie ontleend hebben, do
Talmud niet.
9) Do kameel van hot Evangelic wordt een olifant in den Talmud .

458

DOOR HET OOG VAN EEN NAALD .

tot het rijk Gods belemmeren, ja - menschelijkerwijze gesproken - beletten : ,Voorwaar Ik zeg u, dat een rijke
moeilijk zal ingaan in het rijk der hemelen. Gemakkelijker
is het, dat een kameel door het oog van een naald gaat,
dan dat een rijke binnengaat in het rijk der hemelen ."
Het lag voor de hand, dat de apostelen de hun bekende
vergelijking opvatten in den algemeen gebruikelijken zin . 1)
Maar even natuurlijk is het, dat zij op nadere verklaring
aandrongen : het leek hun al to sterk ! En nu voegde
J e z u s aan Zijne woorden deze toe : ,Bij de menschen is
dit onmogelijk, bij God is alles mogelijk ." (Matth. XIX, 27)
Hij wilde dus Diet zeggen, dat alle rijken zonder uitzondering
van ,het rijk der hemelen" onherroepelijk waren buitengesloten : Gods genade kon ook voor hen de sleutel zijn .
Duidelijk is het, dat de commentatoren onder den invloed
van J e z u s' laatste woorden geneigd waren de vergelijkende
zegswijze . . . als een kameel door het oog van een naald . . . op
to vatten, niet meer als een beeld der onmogelijkheid, maar
als een hyperbolische uitdrukking voor iets zeer moeilijks .
Sommige verklaarden dan ook, dat een kernel wel degelijk
door het oog van een naald kon, al zou het een bijzonder
lastig geval zijn : men zou b .v . een naald kunnen maken
zoo groot als een toren, dan kon een kameel wel door haar
oog ! (Zie C o r n . a L a p i d e Comment. in quat . Evang . In
Matth. XIX, 24) Of men kon ook een kameel in kleine
dunne reepjes snijden en deze door het oog van een naald
halen ! (Idem, ib .)
Volgens anderen (vgl . G r i e s b a c h Novum Testamentum
Graece. Halle 1796 . Bl . 87) stond er in den oorspronkelijken
tekst niet : E6xo7rwrsp6v £6Tty xaµ4Xo' xrA., maar : & Ixon trEp6Y
EaTrly xhfuAo' gr ;k. Zoo werd nit den kernel een
kabel ! 1 )
,,Gemakkelijker is het, dat een kabel door het oog van
') Ook de H. H i e r o n y m u s doet dat . In zijn commentaar op
deze plaats zegt hij : „Hoc ditto ostenditur non difficile esse sed
impossibile ." (Editio M i g n e ,Patrologia Latina" tom . XXVI, cot . 138.)
') Hot is wel opmerkelijk ,que plusieurs commentateurs du Koran
ont aussi cherche a remplacer gemel ,chameau" par geml „cable""
(Dictionn . de la Bible 1 . e .) .
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een naald gaat dan . . ." is een manier van zeggen, welke
zich ongedwongen als een hyperbole laat verklaren, vooral,
als wij willen denken aan die(n) ,zes duim langen naald
met een zeer lang oog" ! Deze tekstverklaring bleef niet tot
den kring der vakgeleerden beperkt, maar vond ook haar
weg tot bet leekenpubliek : men vindt ze b .v. in : „ Het
leven van onzen Heer en Zaligmaker volgens de openbaringen
en gezichten van Catharina Emmerich" VIII, 13 .
Maar zij lost niet op onze tweede moeilijkheid : het kruipen
door het oog van een naald .
Meer verbreiding vond deze verklaring
Ten tijde van J e z u s zouden er to Jeruzalem kleine
poorten geweest zijn, die het oog van de naald heetten .
Deze poorten waren zoo klein, dat voor beladen kameelen de
doorgang onmogelijk was, 1) zoo klein, dat de kameelen
er - zooals ik in mijn jeugd in de catechismusles hoorde
verklaren - er alleen kruipende door konden . Deze laatste
voorstelling, die ons duidelijk maakt, waarom in onze
uitdrukking door het oog van een naald bij voorkeur verbonden wordt met bet wkw. kruipen, was stellig geen eigen
winding van onzen leeraar. Reeds in de 16de eeuw - dus
lang voor T u i n m a n, bij wien onze zegswijze hot eerst
voorkomt - word de zaak zoo door verscheidene exegeten
voorgesteld . ,Sunt . . . qui . . . putant Hierosolymis fuisse
portam quandam, quae foramen acus dicebatur, per quam
camelus nisi deposito onere et flexis genibus transire non
posset" (J a n s e n i u s Comment. in Concordiam Evangelicam
1576 bl . 740) d.w.z. Er zijn er, die meenen, dat to Jeruzalem
een zekere poort was, die het oog van de naald heette,en waar
een kameel niet door kon dan ontladen en op zijn knieen ."
Hot ligt voor de hand, dat deze tekstverklaring ook van

') Dozen tekstuitleg vindt m en al in de 13de eeuw bb A l b e r t u s
den Grooten en Thomas van Aquinen ; zie Knabenbauer
Comment, in quat. Evang. 1893 I p . 160 sq. Of liever al in do 5de eeuw
do H . H i o r o n y m u s (l . c .) in zijn commentaar op doze plaats zinspeelt er zeer duidelijk op.
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den kansel of werd voorgedragen en aldus onder het yolk
kwam. 1)
Zoo is onder den invloed der exegese de b jbelsche uitdrukking, en wat de beteekenis An wat den vorm betreft,
tot onze uitdrukking vergroeid .

Megen.

HERM . DE MOOIJ.

MEE RENBERG .

Eerstens van iemand, die werkelijk in zijn geestvermogens
gekrenkt is, maar tweedens ook - en bij voorkeur -van
iemand, die bijwijlen „malle buien" heeft of dwaze streken
uithaalt, hoewel hij overigens goed bij zijn verstand is,
zeggen wij
Hij is rijp voor Meerenberg - Hij hoort
thuis in Meerenberg - Hij most naar Meerenberg - Er is nog een nommer op Meerenberg voor hem open.
De verklaring dezer zegswijzen is gemakkelijk . „M e e r e nb e r g, eigenlijk M e e r- e n -b e r g, krankzinnigengesticht,
vanwege de prov . Noord-Holland aangekocht in 1843 en in
gebruik gesteld in 1849, gelegen to Bloemendaal (bij Haarlem) .
Omdat het jaren lang het meest bekende gesticht was, en
misschien nog is, in ons Vaderland, weet ieder wat bedoeld
wordt met het gezegde : hij (zij) moet naar Meerenberg = is
') Onder ontwikkelde Katholieken leeft zij nu nog, ofschoon zij
door do exegeten al sinds lang is losgelaten . In „De Residentiebode"
van 16 Juni 1905 wordt hot kabinet, waarnaar G o e m a n B o r g e s i u s
op zoek was, genoemd „de olifant, then de overwinnaar uit de stembuslotertj heeft thuisgekregen" . Verder heet hot dan : ,Als de olifant
„gelijk de kameel door hot oog van de Naald" (een poort btj Jeruzalem,
do Naald genaamd), waarvan de H . Schrift gewaagt, op zijn knieen
kruipen wil, dan komt hot liberals concentratie-gevaarte misschion
onder de poort door." - Vg] . ook Cours dUUmentaire d'apologetique
chretienne par Mgr . M. H . R u t t e n 5ieme edit. p. 103.
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gek ." (Woordenschat door Taco d e Beer en L a u r i l l a r d
i . v. Meerenberg .)
Weinig minder bekend is het gesticht Coudewater of
Couwater bij 's-Hertogenbosch ; in Noord-Brabant, en zeker
ook op verschillende plaatsen buiten deze provincie, is dan
ook de uitdrukking gangbaar : Hij moet naar Coudewater Hvj moet naar den Bosch .
In Delft en omstreken - bet krankzinnigengesticht to
Delft heet Sint Joris - zegt men : Hij is rvjp voor Sint Joris Hvj moet naar Sint Joris .
Elders : Hij hoort thuis in Franeker ; bedoeld is : in het
gekkenhuis to Franeker .
In Belgie kent men de uitdrukking „N a a r Gee 1 (G h e e 1)
g a a n, krankzinnig worden, Geel, een plaatsj a in de Belg .
provincie Antwerpen, is sedert eeuwen een oord, waar
bijna alien zich bezig houden met krankzinnigenverpleging ."
(Woordenschat i . v . Geel.) - Niet enkel in Zuid-Nederland
is de zegswijze Naar Geel gaan in zwang . 1) Nog niet lang
geleden hoorde ik in den oosthoek van Noord-Brabant in
toepassing op iemand, die soms handelt alsof hij van lotje
getikt is, zeggen : Die koste ze wel nao Geel doen. En overigens
herinner ik even aan het puntdicht van S t a r i n g
De onmisbare Leidsman .
Verbeeldingskracht en Geestdrift hiet ik v e e 1 !
Maar hebt gij voor, darmee Parnassus op to streven,
En is Gezond Verstand u niet tot Gids gegeven,
GU dwaalt, den Berg voorbij, naar Geel !
Er bestaat nog een spreekwoord, dat met de besproken
uitdrukkingen eenige verwantschap heeft : Men vindt menig
') Is m .i . to veal gezegd . Voor zoover mil bekend, gebruikt't yolk
de uitdrukking in N -Brabant ; maar ten N . v/d Moordtjk leeft de
uitdrukking niet . (Waarmee de aanhaling uit Staring volstrekt
niet in tegenspraak is .) 't Woord heat in N .-Brab . gall, niet gel . Red .
Dat hat woord in N.-Brab . gail heet en niet gel is m . i. to veal
gezegd. In Asten en Soerendonk b .v . zegt men gel en niet gall .
H. D . M.

462

MEERENBERG .

dwaas, die nooit to Aken geweest is 1) ( of to A . kwam) = alle
gekken zitten ook niet in het dolhuis . „In de volkstaal
was Aken vanouds „de stad der dwaasheid ." „De menigte
bezoekers" zegt V . L e n n e p op V o n d e 1 10, 352, ,die
zich voortdurend derwaarts begaven om er de baden to
gebruiken, of wel aangetrokken, 't zij door de schoone
omstreken, 't zij door de speelbanken, 't zij door de zekerheid van er een groot gezelschap to vinden, had ten gevolge,
dat die plaats een groot tooneel van menschelijke dwaasheden aanbood." Wdb. d. Nederl . T. i . v . Aken. Vgl . ook
H a r r e b o m e e Spreekwdb . d. Ndl. Taal I 12a.

Het ligt zoo na voor de hand iemand, die dwaze dingen
zegt of doet, rijp to verklaren voor een of ander bekend
gekkenhuis, dat het ons verwonderen zou, indien soortgelijke
uitdrukkingen niet ook in andere talen zoudenvoorkomen .
In het Engelsch is mij bekend : bedlam, 1) verbastering
van Bethlehem, een groot krankzinnigengesticht in Londen .
„bedlam (contr. from the hospital of St Mary of Bethlehem
in London, used as a house for the insane), a madhouse ."
(S t o r month's Etymol . Engl . Diction. Twelfth Edition i . v .
bedlam.)
Dat er in bet Duitsch vele zegswijzen bestaan, welke
met ons : $vj is rvjp voor Meerenberg kunnen vergeleken
worden, blijkt uit W a n d e r' s Sprichworter-Lexikon (i . v .
Kandidat, reif, Plagwitz, Allenberg), waaruit ik aanhaal
Er gehort nach (ist reif fzir) Plagwitz - Er ist aus (ist
reif fir Allenberg - Er ist reif fur Schwetz (fir Riigenwalde) - Bin Kandidat fiir Siegburg - In al deze plaatsen
bestaat, of bestond althans, een krankzinnigengesticht, zooals
1) Ook in hot Duitsch : Man findet manchen Tropf, der nicht nach
Aachen kam. (W a n d e r Sprichworter-Lexikon IV Tropf 5 .)
') Dickens sehrijft met hoofdletter : Bedlam : „ I'11 retire to
Bedlam" (A Christmas Carol Stave I .)
In het Duitsch bestaat een afleiding van dit Bedlam nml . : Bedlamit
in den zin van Tollhdusler . (Zie S a c h s-V i 11 a t t e Encyclop . Wtb . d .
franz . u . deutschen Sprache i. v .)
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blijkt deels uit W a n d e r deels uit P i e r e is Konversations-Lexikon. Meer bekend dan de voorgaande uitdrukkingen,
welke, voor zoover mij bekend is, alle min of meer plaatselijk
of hoogstens gewestelijk zijn, is wellicht de uitdrukking
Er ist reif fur Dalldorf. 1) (Te Dalldorf bij Berlijn ligthet
krankzinnigengesticht dezer wereldstad . Zie P i e r e r i . v.)
Hot bezwaar der beperkte bekendheid bestaat niet voor
de Fransche zegswijzen, althans niet voor die, waarin
Petites-Maisons, Bicetre en Charenton genoemd worden .
Charenton-le-Pont is in de nabijheid van Parijs een dorp
met een krankzinnigengesticht, Bicetre is de naam van
een bij Parijs gelegen gesticht voor ouden van dagen, zieken
en krankzinnigen en van Petites-Maisons zegt L i t t r e
(Diction . de la langue franc . i. v . maison) „nom donne
autrefois a un hopital de Paris od ['on renfermait les
alienes ."
Il est a mettre aux Petites-Maisons of : C'est un echappe
des Petites-Maisons = , c'est un homme sans raison, qui
fait ou dit des choses folles" (Idem ib .) - Loger quelqu' un
aux Petites-Maisons = „ dire qu'il est fou et qu'il est bon
a mettre dans les Petites-Maisons ." (Idem ib) - Tous les
fous ne sont pas aux Petites-Maisons = ,il ya bien des
gees qui passent pour raisonnables et qui ne le sont
guere. (Id . i. v . fou) ; dus ons : Er is menig dwaas, die
nooit to Aken kwam . - Un echappe de Bicetre (de Charenton) Un candidat pour Charenton - Il est bon a mettre a
Bicetre e. a .
Na het voorafgaande zou men allicht geneigd zijn de
zegswijze : Il faut l'envoyer a Saint Mathurin tot dezelfde
')

Was wurde der Reichskanzler antworten, wenn ich ihn fragte,

wie es mit dem Abschluss von Handelsvertragen in dem Gegenwartsstaat stehe. Ich glaube, er wurde antworten : ,Sie Bind reif fur
Dalldorf." Ich bin zu hoflich, solch eine Antwort zu geben . (Heiterkeit) ." Woorden van B e b e 1, zooals zij voorkomen in het stenogr.
versiag der Rijksdagzitting in de K6ln. Volksz. 15 Dec . 1903 .
Zo ook E r n s t v . W i l d e n b r u c h, Ein Opfer des Berufs : Armer
Teufel, man wird es seiner Zeit schon erfahren, wenn sie Dich nach
Dalldorf bringen' .
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rubriek to rekenen als de vorige uitdrukkingen . En dan
sloeg men den bal mis ! Zooals blijkt uit G u e r i n Les
Petits Bollandistes (Tome XIII, 9 Novembre, p . 290) : ,On
invoque saint Mathurin pour la guerison de la folie de
1'epilepsie, de la possession . . ." 1) Wie nu verwezen wordt
naar het adres van den schutsheilige tegen de krankzinnigheid, die is . . . rijp voor Meerenberg .
Bij de Latijnen vinden wij al een spreekwoordelijke
wending, die stork op de onze gelijkt : ,Hij moot naar
Anticyra" . ,Amentes solent prove r b i o Anticyram mitti ."
(Facciolati-Forcellini i . v. Anticyra). Bij Horatius 1)
(Satyr . II, 3, 165-166) heet het dan ook
verum ambitiosus et audax
Naviget Anticyram !
Niet alsof er to Anticyra een beroemd gekkenhuis was,
maar omdat er in de omstreken dier stad puik nieskruid
groeide, ,,plante tres-usitee dans la medecine des anciens
comme cathartique et qui passait pour guerir la folie . Le
plus celebre des ellebores venait des campagnes d'Anticyre,
ile de la mer Egee dans le golfe Maliaque ." (L i t t r 6
Diction. de la langue franc. i. v. ellebore) . Een gek in folio
heet daarom bij Horatius (Am Poetica v. 300)
. . . . tribus Anticyris caput insanabile .
Megen.

HERM . D E MOOIJ .

') Na doze woorden volgt - het zal voor do mannen van hot
vak, als August d o D o m m e b .v. eon openbaring wezen . - : C'est
encore par analogie quo saint Mathurin est le patron des bouffons,
dont le metier est de faire les foul et les niais."
') VgI . nog H o r a t i u s Satyr. II, 3, 83.
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(Zie pag . 157 .)
De Physiologie van Amsterdam door een Amsterdammer,
geillustreerd door F. C. Fuchs is verschenen to Amsterdam
bij Leepel en Brat, 1844.
Zoals in de bestrijding, die ook al weer niet ontbreekt
(Physiologie van een Echten Amsterdammer, over de Physiologie van Amsterdam, door een Amsterdammer, to Amsterdam,
bij H. Mooleni zer, Senior 1844) terecht wordt gezegd, is
het een merendeels slaafse navolging van de Haagse
Physiologie ; er zijn veel aanhalingen uit en zinspelingen
op J o n c k b l o e t 's work in en de stijl staat heel wat
lager. ,Zonder een greintjen talent van den Haagschen
Physiologist to bezitten, hebt gij hem op de kinderachtigste
wijze nageaapt en u zelf ter bespotting uwer Lezers, Stadgenooten en uwer deels mislukte, deels geidealiseerde
Karikaturen, prijs gegeven ." Hot Laatste Hoofdstuk is,
zoals de schrijver zegt, eigenlik geen Hoofdstuk, maar
dient alleen „om den lezer to onderrigten, waarom er zooveel in deze Physiologie niet gevonden wordt . Mogt echter
het debiet der Physiologie van Amsterdam slechts eenigzins dat van de Physiologie van Den Haag evenaren, dan
zullen wij ons beijveren, om zoo spoedig mogelijk in een
vervolg op doze Physiologie de nog ongedrukte copy in
't licht to geven."
Intussen verscheen 5 Februarie 1844 het eerste nummer
van de Waarachtige Physiologie van Amsterdam en van
de meest bekende van Amstels Ingezetenen to Amsterdam bij
P. J. W. de Vos . Dit is niet veel meer dan een Inleiding,
waarin het doel en het plan uiteengezet wordt . Ook doze
redaktie is geinspireerd door de Physiologie van Den Haag .
,,Het kunstwoord Physiologie to ontleden, zal voor
weinigen onzer lezers noodig zijn, doch voor die enkelen
welke het niet begrijpen, (en men kan immers tegenwoordig
toch zoo veel niet begrijpen,) zij het genoeg, dat hot
eigenlijk wil zeggen : kennis van de natuur van de eene
of andere zaak, bijv . van eene stad, een dorp, een gehucht,
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een paleis of van eene but : zoo ook van eenen Boning,
Minister, Graaf, Baron, rentenier, burger of kwakzalver."
De prijs per nummer zou zijn 15 centen .
Na de verschijning van dit eerste nummer gaven de
uitgevers Leepel en Brat (9 Febr . 1844) een Bvjvoegsel tot
de Waarachtige Physiologie van Amsterdam, den Uitgever
en der Redaktie toegewijd (motto : Hoe schurfder schaap,
hoe meer geblair!)
„De Maandag van den vijfden Febr . werd door menige
Amsterdammer met belangstelling to gemoet gezien, en
reeds vroeg in den morgen verzamelde zich eene menigte
om de wooing van den uitgever De Vos om zich
een waarachtige Physiologie van Amsterdam aan to
schaffen.
Mejuffrouw of Mevrouw, ik weet niet of de echtgenoot
van den uitgever De Vos zich zoo laat noemen - haar
man is immers ambtenaar - was sierlijk uitgedost even
als de dames met Sint Nicolaas in eenen banketwinkel,
bezig de Waarachtige Physiologie onder een kruisband to
verkoopen, hetwelk verzegeld moest verbeelden . Met
gretigheid ward het dunne boekje ontzegeld en doorlezen,
doch onvergenoegd lag men hetzelve terzijde, en riep
,is het anders niet !"
Was de dag dus voor den uitgever en de redactie der
Physiologie woelig en druk, de nacht zal zulks niet minder
geweest zijn ." In die nacht toch ward door 's Schrijvers
vriend Ernastus de ziel van de uitgever ter verantwoording
geroepen . E . noemt het een anoniem hekelschrift, geeft
enige voorbeelden van de slechte uitwerking, die de Ph.
kan hebben, waarschuwt hem voor zijn positie als ambtenaar
en beschuldigt hem ten slotte van onderkruiperij .
In een noot wordt echter meegedeeld, dat bet plan om
bet 2e deel van de Ph. v. A . uit to geven, opgegeven wordt
,,hoofdzakelijk door de meerdere overtuiging, dat het
Physiologeren meer verbittert dan verbetert en dus meer
kwaads dan goeds sticht, niettengestaande van het le deel
een belangrijk debiet is geweest ."
Hij eindigt met de waarschuwing
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„VosI Vos! kruip in uw hol terug, de jagers en honden
loeren op u 1"
Desondanks gingen Uitgever en Redaktie voort met
hun werk, dat meer en meer een schendschrift gaat worden .
Werden eerst evenals in de andere Ph . in 't algemeen de
gebreken doorgehaald, later worden de woonplaatsen der
gephysiologeerden aangewezen en ten slotte staan zelfs de
namen, maar op bedekte wijze er in . (b.v. : Wvjt is de
Hof . . . . then wij tot onze werkkring hebben uitgekozen ;
of : De Boer, ik meen, de Heer, die daar gaat, of : zekere
Levitische Doctor) .
De zaak scheen toch goed to gaan : tegen 1 Julie wordt
aangekondigd de verschijning van een maandblad ,Physiologie van het Koningrvjk der Nederlanden (met uitzondering
van de hoo fdstad) benevens van deszelfs staatsregeling en
meest bekende bewoners," en de uitgever liet zich liever

ontslaan uit zijn betrekking van Bewaarder en Opzoeker
in de grote Stadsbank van Lening als zijn werk to
staken, waartoe hij door B. en W . was aangemaand, omdat
hij zo vrij was geweest een lid van de Raad der stad to
physiologeren . Dit ontslag kreeg hij 26 April 1844 . Hot
laatste (32e) nummer, dat ik gezien heb, is van 9 Sept.;
daarin wordt het volgend nummer voor 17 Sept . beloofd .
Van de Ph . v . h . K . der N . heeft de Koninklike Bibliotheek maar twee nummers, die voor 't grootste deel een
politiek karakter vertonen : het maandblad strijdt tegen
do nutteloze besteding van 's lands penningen, in verband
met de gedwongen lening ; klaagt over de schulden van
de aanzienliken en de schitterende praal der vermakelikheden in die boven het gros des yolks verheven kringen,
over de belastingen op brood, zout, vlees ; vreest voor de
ondergang van de burgerstand, enz . Over 't algemeen zijn
deze beide nummers minder persoonlik dan de W . Ph .
v. A . en beter gesteld . 1)
') Hiermee zijn we nog niet aan 't eind van de Ph : In do laatste
bundel van „Die Haghe" vond ik op biz . 109 aangehaald : Den Haag
en de Hagenaars. Een nieuwe physiologic door een Haagsehen dwarskvjker, Dordrecht . Revers 1874 .
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In heel veel opzichten vertonen de Ph . verwantschap met
de Spectatoriale Geschriften (De toneelspelende tabakverkopersvrouw uit de Ph. v. A. is b.v. een aardig pendant
van de brief van Claaske uit de Denker III, 270 (aangehaald in H a r t o g Spectatoriale Geschriften, p . 221 .)
Ook zij verschijnen ten dele als week- of maandblaadjes
en berispen de gebreken en dwaasheden van hun tijd, maar
ze behoren meer tot de ,vuile blaadjes" ; ook uit deze
geschriften zou voor hat huiselik, maatschappelik en kerkelik
leven der Nederlanders van ± 1840 veel to leren zijn, maar
men moet wel bedenken, dat „zij ons doorgaans niet meer
dan de helft van hat tafereel geven" (H a r t o g p. 63) en
we hebben gelukkig voor de 19e Eeuw meer bronnen als
voor de 18e .
Een paar plaatsen ten bewijze wil ik hier aanhalen
,,Ondertusschen heeft die omstandigheid onze regeering
gelegenheid gegeven om aan then geneesheer (van de
Russiese keizer nl .) nog een kommandeurslint van de orde
van de Eikenkroon to verpassen . Twee of drie andere civile
beambten van den Czar zijn insgelijks tot Kommandeurs
of Ridders daarvan benoemd. Het kan zijn, dat die orde
in den vreemde meer in tel is dan hier to lands, waar
menigeen zich er niet veal mede gediend zou achten, zoo
als ook zeer natuurlijk is, naardien men goedgevonden
heeft, daarmede, behalve ettelijke (en wel meerendeels
vreemde) vioolspelers en zangers en enkele schilders, ook
twee begunstigde inlandsche dagbladschrijvers to behangen,
die respectivelijk door hunne stadgenooten tot goono deftige
burgersocieteit zouden worden toegelaten, indien zij zich
daartoe durfden to doen voorstellen." (Ph. v/h K. der Ned .
p. 23) . Illustreert dit niet aardig : D e G e n e s t e t' s St .
Nik . avond en S t a r i n g' s puntdicht op zijn Roemer
Visschersch ?
Op p . 39 van de aangehaalde Ph. wordt het geeselen
behandeld en in Veritas, de verdediger zien we een medestander van D e G's groot Karikatuur uit hat aangehaalde
gedicht .
Zo voor de waardering der letterkundigen
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In Hoofdstuk VII van de Ph. v. A . wordt Ben Feest
beschreven onder de burgerstand . (De H. Ph. had een
soiree, uit de hoge kringen behandeld .) De gastheer
Petrus van Zanen, gewezen lakenkoopman is, zoals zijn
bestrijder opmerkt, een slechte nabootsing van Petrus
Stastok Sr . „Gij hebt zeker nimmer de Camera Obscura
gelezen : in een tegenovergesteld geval, zoude ik mij wel
haast verzekerd durven houden, dat gij uw Petrus van
Zanen to huis hadt gelaten ; vooral, wanneer gij die vergeleken hadt met H i l d e b r a n d' s Familie Stastok." Deze
lakenkoopman heeft een afkeer van schrijvers, uitgezonderd
Cats, Lodenstein, Schutte en Feith, leest de Boekzaal om de
lieve gemoedelijke poezy van Van der Elst en de Vaderlandsche Letteroe feningen om Warnsinck, P. Knuttel en
IJntema, in welke niets anders dan poezie ontbreekt ." De
gast Beekho f vertoont veel overeenkomst met Wagestert .
De dominee, die op de partij natuurlik niet ontbreekt, gaat
per slede naar huis. (de vigelantes kwamen in Dec . 1819
in Amsterdam al voor, Van Len n e p, Leven van Mr . D .
J. van Lennep II, 192 .)
In hetzelfde werkje (Hoofdstuk V) zegt de schrijver, dat
hij „den moed niet had, de gedichten van den zangzieken
doctor Heye meer dan eens to lezen" ; de bestrijder, schrijver
van de Ph. van een Echten Amsterdammer zegt : „dat zal
niemand u ten kwade duiden," maar hij valt hem heftig
aan om zijn prijzen van Judels van de Salon de Variete
(Hoofdst. IX .)
De Ph. van het K. der Nedl . voert al strijd tegen het
onnodig gebruik van vreemde woorden : „ik zoude welligt
gewenscht hebben, in plaats van het onduitsche woord eene
benaming uit onze moedertaal to nemen . Wilden wij de
bewoording Physiologie verduitschen, wij zouden daarvoor
kunnen zeggen : Natuurbeschrijving, Gelaat- of Gedaanteschildering, of eindelijk : Levens- en Karakterschets."
Rotterdam, Mei 1905.
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P. A. DE GENESTET : St. Nikolaasavond, uitgegeven door J. H . v. d. Bosch, Zwolsche
Herdrukken N° . 21 .
Het behoeft geen betoog, dat ik de verschijning van
deze herdruk met vreugde heb begroet ; nu zal tenminste
een gedicht en zeker een der belangrijkste van D e G e nest e t
in een behoorlike uitgave gelezen kunnen worden .
Bovendien gaf de Heer V . d . B. een Voorrede, waarin
rekenschap wordt gegeven van verschillende gaandeweg
ingeslopen fouten, Letterkundige aantekeningen, die de
studerenden zeker welkom zullen zijn, Een Beschouwing,
die de lezers van dit Tijdschri ft uit de Derde Jaargang
bekend is en Verklarende aantekeningen, die bij deze dichter
ook niet overbodig zijn. Bij 't gebruik van 't boekje met
mijn leerlingen is me zelfs gebleken, dat er eer to weinig
dan to veel verklaard is ; ook ben ik het met sommige
verklaringen niet geheel eens, reden, waarom ik de volgende
opmerkingen geef.
In koeplet III, vs . 6 : Brengt peper aan en zout, o Musen I
geen venijn - De Heer V. d . B. tekent aan : ,geen venijn
moet er in z'n satire zijn : d. i. prikkelend en hartig
zal hij de waarheid zeggen, niet hatelik-kwetsend" ;
Ik zou liever, denkende aan „Attisch zout", verklarrn
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prikkelend en geestig . Daarbij behoort ook koeplet
CXIV, vs . 2 :
De zoute scherts bekroon, zoo 't mag, een gulden slot!
Koeplet VII, vs . 8 : „beautjes : vriendinnetjes (als meervoud van belle hier) ." Of zou het zijn : beaux en beautjes,
aanbidders en aanbiddertjes, 't laatste namelik voor 't geval
de aangesproken ,lieve meid" nog erg jong is?
Dat in de aantekening op k . VIII voor December
Januarie staat, zal de uitgever zelf al opgemerkt hebben .
Koeplet X, vs. 5 . Zou in D e G's tijd ,belet laten vragen"
niet zo bekend zijn geweest als nu of zou D e G . de eigenlike
betekenis nog zo duidelik gevoeld hebben, dat hij de
uitdrukking niet voor zijn verantwoordelikheid wilde
nemen ? Oorspronkelik toch is bet : vragen of er geen
belet (beletsel = verhindering) is om to ontvangen .
Koeplet XII . Hoort het woord waerd bij deze voorbeelden
of is bet verdrukt voor waereld?
Koeplet XIV, vs . 4. ,personnaadjens : meervoudsvorm
net als hoogtens, laagtens, groentens, ontstaan uit de twee
meervouds-suffixen n en s : hoogten, hoogtes, hoogtens."
Daarentegen Voorrede V : „Het deminutief, dat bij de
Dichter altijd met jen gevormd is, kreeg bij T i e l e, behalve voor vokaal, doorlopend -je : stillekens (LXVIII)
werd stilletjes ; personaadjens (XIV) werd personages, enz ."
Ik houd bet met de laatste verklaring, al is -jen hier
geen deminutiefuitgang .
In koeplet XVI is het, dunkt me, niet noodzakelik
,,aan to nemen dat de u's in 2, 3, 5, 6 (en 7 ?) verschillende
personen zijn ; de Dichter wil zeggen, dat de ,zaal is als
een andere zaal" en noemt daarvan enige eigenschappen
op. Zo opgevat is het weer een spot met „de schil beschrijvingen om de minste zakeu" uit bet voorafgaande
koeplet .
Koeplet XVII, vs. 1, „luxe en licht ." Hendiadys voor
luxurieuse kandelabers .
Koeplet XXV . Metallieken zijn Oostenr?jkse effekten, in
die tijd ook zeker dalende . Denk aan koeplet LIV, 8 :
En wou - als Oostenrijk - niet hooren van amnestiel
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Koeplet XXVII . Een rok was ± 1850 nog het gewone
kledingstuk (zie b .v . de Camera), een geklede rok is het volgens
de ridder eerst, als hij versierd is met een dekoratie .
In k . XXVIII had in verband met de verklaring van
monomaan wel gewezen kunnen worden op het ook, door
D e G . gebruikte maanziek (vgl . Fantasio, Eerste zang XIV .
Och neon, die reden waar' to maanziek en to eenzijdig,
Ik min dien naam en ben op dat punt onpartijdig .)

Cantenac uit Kokanje, koeplet 6 is evenals Pauillac een
wijnberg ten Zuiden van Bordeaux.
Zou St . Jozef (k . 13) niet kunnen zijn aangeroepen als
patroon der timmerlieden om de zak to herstellen ? (zie
dit Tschr. III, 366) .
Koeplet LII „Een air nemen" met emfase, een hoge
borst zetten, zich ver plaatsen boven het dichtertje .
Bij koeplet LXXX
toen . . . . de fransche gouvernante,
Van wie 'k tot nu toe zweeg, alleenig voor mijn rust,
Want, ik verzeker u, ik had haar graag gekust, . . . .
Ach kende zij 't Hebreeuwsch, ik zou dat schatjen vragen
Mij los to geven in do taal van Abrams magen!

tekent de Heer V. d. B. aan : „De Goevernante, die hij
bedoelde, was blijkbaar een Jodinnetje en zo denkt hij
aan zijn Hebreeuws, het vak waarmee de theologiese
student zeker niet op kon schieten . Tot deze dubbele
onderstelling geven deze regels aanleiding ." Voor mij ligt
er nets van dit alles in en is het eenvoudig : Ik zou
liever bij haar Hebreeuws leren dan bij de professor, aan
wie dit vak opgedragen is - maar ze kent het niet (is
dus waarschijnlik geen Jodinnetje) .
In Koeplet LXXXIV, vs . 7 had Paskwil wel een verklaring nodig. Niet ieder studerend onderwijzer heeft dadelik
b.v. Woordenschat van D e Beer en L a u r ill a n d bij
de hand .
Koeplet XCVIII heilge onnoozelheid ! vertaling van
J o h . H u s s' Sancta simplicitas .
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Bij koeplet CXI had ook nog genoemd kunnen worden
en ander klein goed door E e n B e u n h a a s
i n b ij s c h r i f t e n, Schiedam, Roelants, 1859 .
Koeplet CXII, vs . 8 . Nog eens een satire op de manier
van ridderordes uitdelen, wat vroeger veel op St . Nikolaas
gebeurde zoals nu op Koninginnedag .
Voor de nauwkeurigheid van de tekst, een herdruk van
de Tweede Druk van Eerste Gedichten met varianten van
het fragment in de Eerste Druk heb ik grote lof. Slechts
eens heeft de drukfoutenduivel ooze Dichter weer parten
gespeeld, in plaats van : zijn eerbied of zijn gratie (zie de
verklaring in dit Tschr. XIII, 160) staat weer : zijn eerbied
en zijn gratie, een font, die voor 't eerst voorkomt in de
vierde druk van D e G's Dichtwerken 1877 (zie ook de
Bragiaantjens

Voorrede, VII.)
Rotterdam, Maart 1905 .

G.

ENGELS.

,,De

Hoo fdzaken van den Nederlandschen

Stvjl." Beknopte theoretisch-practische stijlleer
door J . L . Ph . Duyser. Groningen, Wolters 1905 .
De lenteregen van nieuwe schoolboekies is weer verkwikkend op onze meestershoofden neergesparteld . Den
regengoden dank! En dank dan allereerst dien altijd-door
regenenden, dien onuitputtelijken laver, (en tegen mktigen
prijs,). . .. J . L . Ph . Duyser 1 Nu wil hij weer - voor negentig
centjes maar - onzen jongeren de ,hoofdzaken" des
Nederlandschen stijis op, ja in hun hoofden gieten . . . .
Wat een verfrissching, wat een dauwhelderte in de
kinderkopjes !
Maar . . . . met uw verlof . . . . aan dat frissche schijnt bij
nadere kennismaking toch iets to mankeeren . Ja waarachtig . . .
aan dien regen van Duyser Pluvius is, om zoo to zeggen,
'n luchie . . . . Snuif maar 's mee op! :
Natuurlijk wordt er begonnen met eon definitie - verder
in kleine lettertjes de etymologie van 't woord „stijl" . En
dan begint het gesorteer en geclassificeer al
Men onderscheidt bjj do letterkundige voortbrengselen twee
hoofdvormen van den stijl : do poezie of gebonden stijl on het
proza of ongebonden stijl .

Volgt eenige wijzigheid van de kouwe grond over
,rhetorica", „poetica" en ,logica.". Maar wat of dat
,,gebonden" en „ongebonden" nu eigenlijk beteekent, blijft
den leergierigen H . B . S .-er voorloopig duister Eerst op
blz . 137, aan 't eind van 't boekje bijna, breekt de
dageraad door.
Daar toch heeft men het hoofdstuk „De Vormen van
den gebonden stijl . (Versleer, Poetica)" - een hoofdstuk,
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waarin in de eerste plaats verschillende - klassieke maten-namen worden opgegeven met o .a. voorbeelden ter
scandeering, waarbij - typisch - de hexameter een
belangrijke plaats inneemt .
Dan wat over rijm-soorten en ten slotte ,.strophen en
eigenaardige dichtvormen" (d.w .z. grootendeels nooit meer
voorkomende rederijkersknutselarijen - ,hoofdzaken van
den Nederlandschen stijl?") Maar ik wou u 't begin van
dat fameuse laatste hoofdstuk geven
Do Vormen van den Gebonden Stijl .
(Versleer, Poetica) .
Verschil tusschen Proza en Poezie
§ 75 .
De poezie onderscheidt zich van bet proza, doordat men (1)
daarblj niet vrij is in de keuze en rangschikking der woorden ;
bet is gebonden stijl .

Bom! nou weet je 't! Gebonden stijl is dus eigenlijk
stijl van den gebondene, d. i. de dichter . Hm, ja! Toch
prettig om 't zoo 's precies to weten, hoe 't in mekaar zit !
De dichter drukt zich uit in regelmatigen
d .w.z . gebonden aan maat en rUm.

rythmischen vorm, ')

En zoo gaat 't dan maar door! De heer J . L . Ph . toont
op de welsprekendste wijze aan, dat hij van wat ,stijl"
is, niet eene blasse Ahnung heeft. Maar daarom niet
getreurd I Er worden dan toch maar netjes allerlei soorten van
,,stijlvormen" en van beeldspraak geclassificeerd, in hokjes
gezet, en van beestig geleerde etiquetten voorzien : ,,synecdoche", „periphrasis", ,allusio", ,polysyndeton" - wabblief?
En zoolang er jongens zijn, die dat allemaal weten, is er
nog geen kans, dat 't geslacht van knappe schoolvosjes,
waarop braaf-burgerlijk Holland roem draagt, uitsterft .
Ja, nee - en dan geeft hij ook nog 1e{rke raadseltjes .
Als daar zijn : Welke twee beteekenissen heeft de zin : „de
')

do cursiveering is van mij - Verder niets!
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kinderen hebben den hond zien stelen" e .d .g . In den trant
van : ,Welke kinderen hebben hun vader zien doopen ?"
Misschien zal iemand schuchter de vraag doen : Maar wat heeft dat nu met den ,Nederlandschen stijl" to maken?
Wel, u moot dan weten : Zoo'n zin is een voorbeeld van
,,onduidelijken" stijl (en de vier hoofdvereischten van den stijl
zijn - zie blz . 3 - , zuiverheid, duidelfjkheid, beknoptheid,
en gepastheid.") „Onduidelijk" is het - (als men In .l .
uitgaat van losse, op zichzelf staande zinnetjes . - Maar
daaruit is dan toch de taal ,opgebouwd", niet waar? Dus
daar begin je mee 1)
Er zijn meer dergelijke ldicke voorbeelden, die soms
denken doen aan de Vermakelijke Spraakkunst van Van
Lennep . Zoo deze, ook ,onduidelijke" zin 1) : „Doet hij
tegenwoordig nogal aan zingen," die kan beteekenen
(altijd : geschreven, en buiten verband, mijnheer Duyser)
Doet hij tegenwoordig tamelijk veel aan zingen ?" maar
ook : , Heeft bij het zingen nog niet nagelaten ?" Men
denkt dadelijk aan Van Lennep's voorbeeld : Hou je van
tong met peterseliesaus? Met dit verschil, dat Van Lennep
met dit voorbeeld op zijn typische, quasi-deftige manier
de beteekenis van 't accent betoogt - en Duyser, zeer ernstig,
zijn zin geeft als een specimen van „onduidelijken" stijl .
Maar eigerlijk is, dat deze Duyser, die zoo telkens en
telkens weer blijken geeft, dat hij absoluut geen begrip
heeft, wat litteratuur eigenlijk is, kunstenaars, wier work
hier, uit zijn verband gerukt, als voorbeeld van ,stijlvormen"
mag fungeeren, kunstenaars met muffe deftigheid beschoolmeestert.
Zoo, om uit vele een voorbeeld to noemen, wordt de
fijne Staring berispt wegens dit gebruik van een ,ongeoorloofd" germanisme
Het zwerk ontsloot zich, waar hij (let wel : Laur. Jansz. Koster)
[stond,
Wiens hand de boekstaaf van den beukenboom ontbond .
') blz . 13.
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Commentaar overbodig !
Ik zei, dat de heer Duyser niet 't minste begrip heeft,
wat litteratuur is - hoe een letterkundig kunstwerk ontstaat .
Zie hier een enkel bewijs .
blz . 81 .
De correctio .
§ 48 .
De eorreetlo (verbetering) bestaat in het opzettelijk gebruiken
van een minder geschikt woord of onjuiste uitdrukking, om die
vervolgens door do juiste to vervangen .

(Wat een komedianten toch, die schrijvers!)
Wat daarna volgt, is op zichzelf heel goed - maar nu
de voorbeelden, van dat listiglijk-eerst-expres-een •verkeerdwoord-gebruiken :
. . . . En opent thans uw ooren !
Ja, opent de ooren ! Neon, mijn vrienden, stopt ze dicht .
(DE GENESTET, St . Nic . avond)
en zelfs
Herinnert go 't u nog wel ? GU voelde - - neen, g j voelde
toch niet ; - ja, helaas ! gij voelde maar al to zeker, dat gij een
dubbelen tand hadt .
(N . BEETS, Camera Obsura) .

Nog een voorbeeldje van Duyseriaansche voorlichting :
Ter kennismaking met de „synecdoche" (die weer vier
onderafdeelingen heeft 1) vind ik op blz . 65 deze oefening
Vervang in onderstaande citaten de voorbeelden van synecdoche
door de gewone benamingen
Laat zestig winters vrij dit Vossenhoofd besneeuwen .
(VONDEL).

Verlangt de heer Duyser, dat „winters" hier door jaren"
vervangen wordt?
De paarden werden begroot op twaalfhonderd ruim ; to weten
twee volharnasde en vijf lichte kornetten Spanjaarden .
(P . C . HOOFT) .
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Dat ,paarden" bij Hoot een niet zeer gelukkig purisme
voor ,cavallerie" is, 1) schijnt den heer Duyser ontgaan
to zij n.
Och, er ontgaat hem wel meer 1 Maar ik laat het nu
hier maar bij .
Het boekje zit vol foute inzichten en foute verklaringen,
en is in zijn geheel een reusachtige paedagogische fout.
1 Juni 1905 .

JAN WALCH.

') Zie Nederl. Historian 357,5 ; 446,11 ; 651,24. (Uitlegk. Wb . 111-150 .)

VERBETERING.
T . & L . XV bladz . 309 staat
Een ideeel-revolutionaire en een materieel-revolutionaire
strooming, lees
Een ideeel-revolutionaire en een materieel-evolutionaire
strooming .

KLEINE MEEDELINGEN .

DR . J. A . WORP, - Geschiedenis van
het drama en van het tooneel in Nederland .
- Groningen, J . B . Wolters, 1904 .

De Schrijver karakteriseert zo wat hij deed : „Het is een
grootendeels onbekend terrein van onze letterkunde, dat
hier wordt betreden . Wel is bet geestelijk en wereldlijk
drama der Middeleeuwen en bet tooneel der rederijkers
uitvoerig behandeld, wel zijn de werken onzer 17de-eeuwsche
tooneeldichters van den eersten en tweeden rang dikwijls
bet onderwerp van studie geweest, maar ons Latijnsche
schooldrama is nooit onderzocht, onze dramatische letterkunde van de 18de en 19de eeuw heeft nog geen geschiedschrijver gevonden en zelfs van die der 17de eeuw ontbreekt
een eenigszins uitvoerig overzicht . Dit boek zal een overzicht
bieden van onze geheele tooneel literatuur .
Laat men de verschillende uitgaven van hetzelfde drama
en de vertaalde stukken buiten rekening, dan blijven er
toch vele duizenden drama's over.
De inrichting van het tooneel, het decoratief, de costumes
enz . en ook de tooneelspelers werden in dit werk uitvoerig
besproken . De wijze van opvoeren staat toch in nauw verband met den aard van bet drama in een bepaald tijdperk .
En aan de uitvoerende kunstenaars komt eene eereplaats
toe naast de dichters."
't Is een werk van lange adem, van veel napluizen, van
enorme ijver . Vol gewichtige opmerkingen. Maar -- toch
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niet zozeer een geschiedenis van 't Drama, als wel historiese Bijdragen tot de Nederlandse Toneel-litteratuur . Een
onmisbaar work voor die de geschiedenis zal schrijven . Een
Vorarbeit .
Een voorbeeld kan volstaan : De XVIIe eeuw was didakties :
Cats, Vondel, zelfs Hooft en Bredero . Van Bredero kan
men het zien in wat Dr . Worp zelf aanhaalt, omtrent
Bredero's eigen mening over de Spaense Brabander . Van
Hooft heeft Koopmans in Taal en Letteren VIII 't aangewezen . Koopmans had nog vender kunnen gaan in zijn
betoog over de Baeto ; had kunnen herinneren aan Willem
de Zwijger die ontwijken wou - en aan de Zuid-afrikaanders, die „trokken" zolang ze konden, om't onrecht to ontgaan .
Wat zegt nu Dr. Worp van deze Baeto ?
Men moot b1z . 255 nalezen . Hot eigelike thema, de didaktiese grondtoon van wat Hooft in de Baeto, en in zijn Nederlandse Historieen, later, wil, - schijnt Dr . Worp to ontgaan .
Of toch Dr . Worp niet na doze Vorarbeit De Geschiedenis
zal schrijven? De bouwstof heeft hij, laat hij ook de Grootmagon er van wezen .
We maken nog op enkele zaken in dit belangrijke book
opmerkzaam.
„Vroomheid en godsdienstzin hadden vereenigingen in
bet levee geroepen, om door bet opvoeren van geestelijke
drama's aan de groote massa een aanschouwelijk beeld to
geven van den inhoud der Heilige Schrift . Aan den anderen
kant werkten sommige oude gebruiken, door de christelijke
kerk overgenomen en hervormd, er toe mode, om op eigenaardige wijze den vroolijken levenslust van een krachtig
ras tot zijn recht to doen komen . Men wilde op kerkelijke
feestdagen even good en op dezelfde wijze pret maken als
bij wereldlijke feesten . Zoo ontstonden naast de gezelschappen,
die zich op het geestelijk drama toelegden, andere, die
zich meer aan hot wereldlijk tooneel wijdden . Maar de
kloof tusschen die beiden word spoedig overbrugd . Want
beide soorten van vereenigingen hadden een gemeenschappelijk doel, de dramatische kunst ; hare leden behoorden
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tot denzelfden kring en maakten voor hunne vertooningen
gebruik van dezelfde middelen . De „gesellen", die misteries
opvoerden, mochten zeer godsdienstig zijn, zij waren levenslustig genoeg, om van eene grap to houden ; de vertooners
van esbatementen droegen gaarne fraaie costumes, werden
gaarne toegejuicht en dweepten met hunne liefhebberij als
eene aangename afwisseling van bun eentonig dagelijksch
werk. Het is dus niet to verwonderen, dat zij elkander
hielpen bij hunne voorstellingen en dat hunne vereenigingen
langzamerhand en onmerkbaar ineen zijn gesmolten . Dat
proces was in elk geval geheel afgeloopen, toen deze vereenigingen hervormd waren tot kamers van rhetorica .
Van de klassieken zegt hij : Wanneer zij er toe hadden
kunnen besluiten, Seneca den rug toe to keeren en hunne
krachten to beproeven aan een drama, dat meer in overeenstemming was met den kuustzin van bet groote publiek,
dan zou de geschiedenis onzer dramatische letterkunde
waarschijnlijk enkele belangrijke hoofdstukken rijker zijn ."
B. H .

DE UNIE ."
,,De Unie is een maandschrift voor School en Huis ; een
Orgaan van de Onderwijzers ; een Gids voor alle Studenten ;
een Vraagbaak voor Allen ; bet Middel tevens, tot opwekking
van leeslust door de verspreiding van gezonde, pakkende
lektuur, en aankweking van liefde voor de studie van de
Nederlandse taal-erfenis onzer vaderen ; alsook samenwerking met School, Kerk en Volk voor de ontwikkeling
van volks-aard en zedelik karakter van onze geliefde
Afrikaner natie .
De prijs is slechts 6/- per jaar ."
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Boerenstudenten, naar bet
Nieuw-Noors (Landsmaal) met toestemming
van den schrijver bewerkt door H. LOGEMAN .
ARNE

GARBORG,

Romans, vertaalde romans kondigen we in de regel niet
aan . Toch vestig ik op deze de aandacht . 't Was Logeman's
bedoeling bet ,Landsmaal" in bet equivalente Nederlands,
d.i . de Algemene Spreektaal weertegeven . Hier heeft men
dus ooze Beschaafde taal ; natuurlik is 't niet overal 't zelfde
gelijkvloerse Algemeen, maar zoals dit zich nuanceert naar
de omstandigheden. Ook blijft bet individueel getint hoe kan 't anders? - Vandaar dat sommigen een andere
zinswending, een ander woord, een andere klank zullen
gebruiken . Maar overigens is dit, in tegenstelling met de
meeste boeken, geen gewoon Nederlands .
De Roman-zelf is een stuk leven van een student ; ook
or voor en er na . Of deze good getekend is, daarvoor
moot men zelf rnaar lezen .
B. H .

INHOUD TIJDSCHRIFTEN .

De XXste Eeuw. Okt ., o . a. : Dr. A. A 1 e t r i n o, Stille Uren . Dr . P . H . Van Moerkerken Jr.,KleineLiederen .-Richard
de Cneudt, Verzen .
Nieuwe Gids . Okt. o . a . : F . R o o s d o r p, In Droomen . - D e z . Dans . W. F. G o u ty e, Sirone. - Dr. P. H . M o e r k e r k e n . Fragment
nit het drama De Doodendans . - W . K 10 o s, Verzen . J . Reyneke Van Stuwe. Erftante .
De beweging . Okt . o . a . : Dr . C . G . N . D e V o o y s, Potgieter en
hat Liberalisme. - F r e d e r i k v a n E e d e n, De Kleine Johannes
(3e deal, vervoig.) - N i c o v a n S u c h t e 1 e n, Verleden en
Toekomst. - Jan P r i n s, gedichten . - J oh, S. B r and t sB u y s, De Denuen. - W. Z . Penning Jr ., Nog eens omkijk .
Groot-Nederland, Okt,, o . a . : M a r c . E m an t s, Kunst en Waarheid . S t ij n S t r e u v e l s, Zomerdagen op het vlakke land . - E d m o n d
v a n 0 f f e 1 . Gedichten. - C y r . B u y s s e, Hot leven van Rozeke
van Dalen (slot) .
Vlaanderen . Oktober, o . a . : A u g. V e r m e y 1 e n, Opweg naar den
hemel. - V i c t o r d e M e y e r e, Hendrik Leys (vervolg en slot) .
Gustaaf Vermeersen, Geknakt .
De Gids . Oktober, o. a. : V e r gin i e L o v e l i n g, Erfelijk belast
(slot).
Boon's gefitustreerd Maga4jn, Sept ., o . a . : Thomas J a n v i e r,
Doodsvuren. - Haat. - W . van d e r S a s, Burengerucht (voor
hot tooneel) .
Van onzen Tijd, No . 8/9 1905. o . a . : M a r i a V i o 1 a. Over Rhythme.

NIEUWE BOEKEN .

K i e vie t, De Kennemer Vrijbuiter f 1 .50 .

geb . f 1 .90 .

K r i e n e n, Twee echte jongens .

geb . f 1 .90 .

R o b b e r s (Herman), Van Stilte en Stemming .

geb . f 3 .25 .

W a a s d ij k (van), Een miedeelde .

geb . f 1 .90 .

D e y s s l (L . van), V erzamelde Opstellen . Se bundel f 2.90 . geb. f 3 .50 .
T a c k, P . Hedendaagsche Leesstukken . Gent, Vuylsteke.
S m o u t, H . Hot Antwerpsch dialekt met een schets van de geschiedenis van dit dialekt in de 17e en 18e eeuw. Gand, Vuylsteke.
S t a d e l m a n n (Dr. H.) Schwachbeanlagte kinderen . Ihre
FSrderung and hehandlung .

f 0.80 .

Hoe moeten wij Studeeren? Raadgevingen en wenken aan
alle Studenten en wie het worden.

f 0.65 .

DE GERMAANSE SATURNUS .

Er zijn enige oud-germaanse godenamen tot ons gekomen, waar verband tussen is, dunkt me, terwijl als dat
duidelik wordt, men tevens een oudere overlevering voor
doze streken, de Tiusdienst, door de gewone algemeen
bekende Walhalla-voorstelling naar boven ziet komen ; ook
is bet een middel om van de latijnse aanduidingen of to
komen en tot de germaanse kern door to driugen .
Ik bedoel eerst de namen van Herkules en Saturnus . Tacitus
kent bij de Germanen alleen de eerste ; hij zegt van de
Germanen : „Ook zou, naar beweerd wordt, Hercules bij
hen vertoefd hebben, en, als ze op bet punt staan ten
strijde to trekken, bezingen zij hem dan ook van alle helden
bet eerst" (cap. 3) 1). Verder beet bet in de Germania
„Hercules en Mars verzoenen zij met de gewone geoorloofde
dierenoffers" (cap . 9) en ten slotte : dat er ,volgens bet
gerucht nog zuilen van Hercules staan (in de omtrek van
't land van de Friezen n.l .), hetzij dat Hercules daar werkelijk
geweest is, hetzij dat bier een als bij overeenstemming
aangenomen gewoonte in bet spel is, om namelijk overal
dat wat grootsch voorkomt met zijn roem in verband to
brengen. En bet ontbrak Drusus Germanicus niet aan den
noodigen mood, maar de Oceaan verzette zich tegen nasporingen zoowel omtrent zich zelven als omtrent Hercules.
Later heeft niemand meer een poging daartoe gedaan, en
') Ik haal voor 't gemak de vertaling van T a c i t u s G e r m a n i a
aan uit de Klassieke Schrijvers, uitg . v . L o o y, Amsterdam .
T . EN L . %v.
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het getuigt dan ook van meer eerbied en schroom, waar
het de daden der goden betreft, to gelooven dan to weten ."
(Cap . 34 .) Hij vermeldt ook Herculi sacra tussen Wezer en
Elbe in 't land der Cherusken (Tac . An . 2 . 12), dat wel
„een heilig woud" kon wezen . Op de Peutingeriese kaart
staat : Castra Herculis bij Noviomagus, Nijmegen. (Grimm,
Myth . 337 .) .
Dan komt in opschriften driemaal voor Herculi magusano,
2 maal macusano, 2 maal macusan, waarbij mij de verklaring
van v . Grienberger (Beitr. 19, 527) die het met kelt . magos
veld in verband brengt en de samenhang met de Duitse
Donar niet erkent, het waarschijnlikst voorkomt. Waarom
zal nader blijken. Of we dat woord dan echter met v . G . in
,,soldatezin" als oorlogsveld dus en hem dus als oorlogsgod
moeten opvatten betwijfel ik .
Bij Witechind v . Corvey lezen we (1 . 12) dat de Saksen
vereren : Martem, effigie columpnarum imitantes Herculem,
loco solem, quem Graeci apellant Appollinem . (d . i . Mars,
terwijl zij Herkules in de beeltenis van zuilen nabootsten
in plaats van de Zonnegod die de Grieken Apollo noemen)
In de homilia de temporibus Antichristi (Whelocs Beda p . 495)
staan als vereerde goden bij de Angelsaksen : „ Thor and
Eovden, the haethene men herjad svide" (Thoren Voden
vereren de heidenen kracbtig) en „Erculus se Ent (Hercules
gigas) and Apollinis (Apollo) the hi maerne god leton ." (De
reus Herkules en Apollo, die zij voor een grotere god
verlieten .) 1)
Onwillekeurig volgt hierop de aanhaling met Phol van
de Merseburger toverspreuk : 9)
') Zie Grimm, Myth . I 147 ; zie voor nader bewijs Grimm, Myth. 110,
waar hij aanhaalt een oude verklaring uit de 10de eeuw uit Verlamacester : de invocationes et ritus idololatrarum civium verlamcestrensium : in quibus comperit, quod specialiter Phoebum, deem solis
invocarunt et coluerunt, secundario vero Mercurium voden anglice
appellatum . (d . i . waaruit men verneemt, dat zij biezonder Phoebus,
de Zonnegod aanriepen en vereerden en in de tweede plaats Merkurius
die Voden in 't Ags . heet .
') Braun, Althochdeutsches Lesebuch 81 .
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Phol and Uuodan vuorun zi holza
du uuart demo Balderes volon sin vuoz birenkit,

wat in verband met het genezend optreden van Wodan wel
niet anders kan worden verklaard dan als :
Phol en Wodan reden naar 't bos
Toen word hot veulen van Balder de voet verrekt .

Of doze Balder nu dezelfde is als de Noorse zonnegod, dan
wel, of hot alleen heer betekent, doet hier weinig ter zake,
duidelik is de voet van Phol's paard verrekt en is Wodan
de machtigere, die hem genas, „zoals hij wel kon ."
Een lofrede op de machtigere dus tegenover het even
noemen van de zwakkere .
Nu is natuurlik dit alles onwaar, d . w . z ., om met Tacitus
to beginnen, de Romeinse schrijvers spreken van Germaanse
goden of het de hunne zijn en willen wij dit alles dus op
de rechte waarde schatten, dan moeten we eerst weten, wat
de Romeinen zelf van Herkules geloofden . Preller (Rom .
myth . 410) vertelt dat de stichting van het oude heiligdom
van Saturnus to Rome aan Herkules word toegeschreven
en (R . M . 411 en 412) dat volgens de legende de Griekse
Herkules to Rome de vroegere mensenoffers van Saturnus
heeft afgeschaft en zo de vreemde ritus heeft ingevoerd .
Zo werden dan ook de zogenaamde Saturnii, d . z . de mythiese
bewoners van de Saturnusstad door anderen gehouden voor
de achtergebleven begeleiders van de Griekse Herkules.
En doze Griekse halfgod houdt men immers ook voor
oorspronkelik een zonnegod?! Is er nu niet een merkwaardige
overeenstemming tussen doze berichten en die van Tacitus
(Germ . 3). ,Ook zou, naar beweerd wordt, Hercules bij hen
vertoefd hebben." Wie beweerde dat? De Germaan toch
zeker niet of het moest een zijn die to Rome de daar door
Herkules dan ingestelde Saturnusdienst had waargenomen
en overeenkomst vond tussen bij hun zelf en to Rome
plaats vindende godsdienstige plechtigheden ; waarschijnliker
echter de Romein, die er soortgelijke rezultaten van de
komst van Herkules zag of ten minste meende to zien .
En nu is het merkwaardig hoe vaak in onze litteratuur
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de naam Saturnus voorkomt, maar pas in latere tijd . Het
eerst meldt die Gregorius van Tours 1 ) t 591, als hij vertelt
hoe Chrothild de vrouw van Chlodwech, de Frankenkoning,
haar man tracht to overreden een kind to laten dopen.
Wat toch kunnen uw goden, vraagt zij : Saturnus, Jupiter,
Mars en Merkurius? Saturnus noemt zij 't eerst . De keizerkroniek in deze regels 2)
daz was ein herez betehns
der Got hiez Saturnus
darnach war iz aller tiuvel ere

brengt hem in verbinding met het pantheon aan alle duivelen
d. w . z. oude goden gewijd, dat later door Bonifacius in een
Mariakerk veranderd is . De Zaterdag was, blijkens wat
voorafgaat, daar in de tempel de eredag van Saturnus.
Merkwaardig is het vastblijven van de naam Saturnus aan
de laatste dag van de week in West-Europa 3) : iers : sathorn,
satharnn ; middelkymries dyw sadwrn ; bret. desadorn, ags .
saeternes doeg, eng . Saturday, ofri . saterdei, westfaals saterdag ;
ned . zaterdag ; terwijl daarentegen hoogd. sonnabend en
samstag (sabbati dies) andere oorsprong hebben evenals het
nu in Friesland meest gebruikelike - ook saterdei komt
voor in de woudstreken - sneun (geschreven snjeon) samentrekking beantwoordend aan sonnabend . In een Ags oorkonde
wordt gesproken van een Saeteresbyrig 4) (vgl . Vodnesbyrig
Wodansburcht) ; een ags . plant, gallicrus, nhd . hahnenfuss heet
Sb6torlade : saturni taedium (vgl. ons Teed ohd . leidi) . Ook komen
in het Ags. gesprekken voor tussen Saturnus en Salomon .
Galfredus Monemutensis 6) laat Hengist de mythiese veroveraar van Engeland zeggen tegen Vortigernus, de koning
daar : ingressi sumus maria, regnum tuum duce Mercurio
petivimus ; ad nomen itaque Mercurii erecto vultu rex
') G r e g o r i u s Tur. 2 . 29-31 . Zie Grimm. Myth. I 96.
°) Grimm, Myth . 1 226.
") Grimm, Myth. 1 226. Kluge die deutschen Namen der Wochentage .
Wissensch . beihefte z . Z . d . al1g . deutscher Sprachv . h.VIII 1895 p . 97 .
`) Grimm, 226, 227 .
6 ) G a l f r e d u s . Monemut, ed . 1687 1 . 6 p . 43 .
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inquirit. cuius modi religionem haberent? cui Hengistus :
deos patrios Saturnum atque ceteros, qui mundum gubernant, colimus, maxime Mercurium quem Wodan lingua
nostra appellamus ; huic veteres nostri dicaverunt quartam
septimanae feriam, quae usque in hodiernum diem nomen
WBdenesdai de nomine ipsius sortita est ; post illum colimus
deam inter ceteras potentissimam cui et dicaverunt sextam
feriam quam de nomine ejus Fredai vocamus . Hiermee in
overeenstemming vonden we in onze divisie-kroniek 1) : , dat
ze by des Godes Mercurius gehenghenisse ende leydinghe"
daar gekomen waren en „als by hoorde den name Mercurius
(vroeg hij) wat Religie ende geloove sy hadden . Engistus
seyde : wy eeren ende aenbeden onze goden als Saturnus
ende bysonder den godt Mercurius die de werelt regeren
(bier is blijkbaar weggevallen : en de andere goden) : welcken
Mercurium wy heeten na onze sprake Woedan ende desen
hebben onze ouders toegeschikt den vierden dach van der
weken dat wy hem dan eeren sullen ende heeten den selven
dach Woensdach : na desen eeren wy die allermogenste
goddinne geheeten Fera die wy na onze sprake heeten
Fridi ende vieren die opten zesten dach van der weken
ende noemen die Fridendach ." Ook Matthaeus Westmonast . 2)
zegt van Hengist en Horsa nagenoeg't zelfde : cumque tandem
in praesentia regis (Vortigerni) essent constituti quaesivit ab
eis quam fidem, quam religionem patres eorum coluissent?
Cui Hengistus : deos patrios, scilicet Saturnum, Jovem atque
ceteros, qui mundum gubernant, colimus, maxime autem
Mercurium, quem lingua nostra Voden appellamus ; huic
patres nostri veteres dedicaverunt quartam feriam septimanae,
quae in hunt hodiernum diem Vodenesday appellatur ; post
illum colimus deam inter ceteras potentissimam, vocabulo
Fream, cuius vocabulo Friday appellamus. Frea ut volunt
quidam idem est quod Venus et dicitur Frea" en dan volgt
een etymologie die kant nog wal raakt . Dit komt alles uit
') Men kan dit haast als de woordelike vertaling beschouwen . Die
Cronycke v. Hollant, Zeelant ende Vrieslant . Dordrecht 1591 .Cap. XXIII
fol . XXV verso .
2) Flores ed . 1601 p. 82. Zie Grimm . 117 .
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een bron natuurlik. Beda is sober bij de beschrijving van
de verovering van Engeland door de Angelsaksers ; ook
Wilhelmus Malmesbur. vertelt er niet veel van, maar dan
komt dit bericht met Saturnus voorop en daarna in de
zelfde volgorde haast de anderen, d . w. z. Galfredus noemt
Jupiter niet, maar inzake Mercurius en Venus Frea zijn
ze vrij wel eenstemmig . Onze kroniek heeft van beiden
wat als men zien kan . Saturnus, Jupiter, Mercurius en Venus,
laten we doze volgorde van Lat. namen even vast houden .
In Bothes Saksen kroniek (15de eeuw) 1) staat verder
dat in het midden van de 11de eeuw op de Harz een
burcht gesticht werd voor de afgod Saturnus, door 't yolk
Krodo genoemd . 1)
Van die Krodo (Saturnus) is een beeld bewaard : een
man op een grote vis, in de rechterhand een vaas met bloemen,
in de linker een opstaand rad . Grimm ziet bierin overeenkomst tussen de slaviese god Sitivrat, die door slaviese
mythologen met de Indiese Satjavrata, door Vischnu in visgedaante bij een watervloed gered, in betrekking werd
gebracht ; ook Vischnu wordt afgebeeld met een rad, maar
het gebied van de vergelijkende mythologie is mij to
gevaarlik . In ieder geval molten we, dunkt me, in die
Saturnus (krodo) afgaande op dat beeld de verpersoonliking
van hot voorjaar of de zonnegod zien, de godheid die de
vissen weer zwemmen laat en bloemen brengt, terwijl het
zonnerad misschien wel bij hem staat. En vergelijk hier
mee weer de uitdrukking van Witechind v . Corvey dat
de Saksen ook ,Herculem" vereren „loco solem quern
Graeci appellant Apollinem" en weer het in verband met
elkaar brengen van ,Erculus se ent" (Hercules gigas) en
,,Apollinis" (Apollo) bij de Ags .
En bedenk meteen dat er duidelike sporen van het
Angelsaksies voorkomen in de Merseburger glossen ook
nit de streek van de Unstrut ; dat ook Phol voorkomt in
1) Grimm, Myth . 186 .
') De naam Maart (naar Mars de krijgsgod genoemd) heet bij de
Ags . hrede monad naar een god(?) hrede, verwant mogelik met Krodo .
Vgl . Grimm . t. a . p .
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de Merseburger Zauberspruche dan ligt dit voor de
hand als gevolg van al bet voorop gestelde, dat de
Romeinen in Germanie godsdienstige plechtigheden of
feesten vonden die hun deden denken aan de volgens de
legende bij hun door Herkules zelf hervormde Saturnusdienst
en tevens aan verering van de Zonnegod . Zo is het dus
onze eerste plicht nategaan wat er dan behalve het al
genoemde van Saturnusverering uit Rome tot ons gekomen
is 1). De Saturnalia waren de grote vreugdefeesten tegen
't einde van het jaar, waar slaven en kinderen naar
hunkerden ; ze werden gevierd tot herdenking van de
gouden eeuw, toen volgens de legende Saturnus, aan wie
de hele maand December gewijd was, op aarde leefde en
in Latium regeerde . Overal heerste toen een eenvoudige
natuurtoestand, een tijd van onschuld, waarin de mens het
grootste geluk smaakte . Daarom ook moest er dan algemene
vreugde heersen, men wou ieder zich door het geven van
volkomen vrijheid en gelijkheid voor een tijdje in die
ideale tijden terug doen denken en alle Teed, alle zorgen
van bet heden doen vergeten . Het feest duurde eigenlik
van 17 tot 19 Dec ., maar naln feitelik een week in beslag ;
alle openbare en biezondere zaken werden op zij gezet,
scholen en winkels gesloten, slavers kregen enige vrijheid,
ja zelfs de gevangenen . Oud en jong, slaven en kinders
werden getrakteerd . Er werden drinkgelagen en feestmalen
gehouden, ja het ontaardde alles wel in teugelloosheid.
Ernstige mannen ontvluchtten dat uitspattende getier op
het land . Al 's avonds to voren vloog alles met wasfakkels
de huizen uit en dwaalde door de straten met de jubelkreet : Leve de Saturnalien, goede Saturnalien ; dan al was
het druk in de drinkhuizen en gaarkeukens en die vooravond
al zag men vele dronkenen over de straten zwaaien . Veel
erger werd het nog de volgende dagen . Dan zwierf men
het grootste deel van de dag op de straat om en ging weer
met waskaarsen naar de verlichte tempel van Saturnus.
Ook de staat bracht er offiesjeel z'n offer, maar liet het
') Hellas and Rom. v. Dr. Albert F o r b i g e r 2 band 166, fig .
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dan verder aan de burgers over . De slaven droegen
togaas, de heren hielden open tafel voor hun klienten en
aan bet dessert of anders op de dag gaven ze elkaar kleine
geschenken, de keizer z'n beambten, de vrouwen hun mans
en de ouders gaven hun kinders vooral beeldjes . Er mocht
gedobbeld worden om noten of om geld, al naar gelang
men rijk of arm was . Ook werd er een koning aangewezen
door bet lot, die dan als meester van de dronk dwaze
straffen oplei. Op bet Marsveld en elders stonden winkels
en kramen voor veel kooplustigen met allerlei weeldeartiekels en vooral beeldjes sigillaria, kleine meest beschilderde figuren van goden, mensen, dieren, vruchten
enz ., uit aarde of een van weitenmeel met anijs, honing
of olie bereid deeg 1) gebakken, soms ook van was, ja van
zilver en goud gemaakt. Ze vonden goede aftrek en werden
gedeeltelik al tot nieuwjaarsgeschenken ingekocht, want
daar werden ze ook voor gebruikt.
Is bet nu niet merkwaardig : de Romeinen vinden bier
iets soortgelijks als thuis ; dat doet hun aan Tacitus zeggen,
dat Herkules bier geweest moot zijn in Germanie, lateren
merken meer en meer de overeenkomst met de Saturnusfeesten op en spreken van eon god van die naam . En-,
als wij bet boekje van Eelco Verwijs, Sinterklaas, er nog
eens op naslaan, vinden we zoveel gelijkenis in de feestelikheden in verschillende oorden als b.v. de onnozelekinderen-bisschop, of de kinder- of gekkebisschop ; als wij
nagaan, wat wij nog om ons been zien gebeuren, dan is bet
Sint Maartenfeest met bet de deur uitvliegen met waskaarsen,
bet geven van Sinterklaas-taaipoppen, ja bet deeg van dat
taai zelf zo iets gewoons nog 2), dat men tot de gevolgtrekking zou kunnen komen : onze voorouders hebben de
Saturnalia van de Romeinen overgenomen. Toch lijkt mij
dit heel onwaarschijnlik toe : welk yolk heeft ooit hele
volksfeesten ontleend aan een ander I Wat men wel
') t .a .p . Zie Macrob. Sat. I 11, 49 ; Mart, XIV 171, 178, 182 .
°> Hot beste komt toevallig nog van Dokkum, waar do verchristelikte Bonifaciusput nog op de oude germ. godheid wijst, dus
allicht op het bezoek van Romeinse kooplui bij do offerdiensten .
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ontleende, dat waren de nieuwigheden door de kooplui uit
den vreemde meegebracht en als dergelijke nieuwe dingen
zou men de taaipoppen kunnen beschouwen, misschien ook
bet lopen met wasfakkels of kaarsen, in mijn jeugd in Friesland nog in uitgeholde koolrapen, tegen bet uitwaaien, die
later weer vervangen zijn door de uit Japan komende
lampions ; bij de verlichting met deze toch ziet men een
soortgelijk voorbeeld van nieuwe ingevoerde sieraden .
Dus, als we bet terrein overzien, dan is bier een goddelik
wezen herdacht in de wintermaanden dat de Romeinen aan de
onttroonde Saturnus deed denken, de door Jupiter van de troon
gestotene hoofdgod, die als hoofdgod natuurlik in verband
met de zon gebracht werd en tevens een krachtige figuur
moet geweest zijn . Tacitus doet niet de minste moeite ons
z'n Germaanse naam to noemen, Herkules wordt door de
Germanen van alle lielden bet eerst bezongen ; maar van
de Goden is bet Merkurius vooral . Er ligt over deze gehele
verering iets weemoedigs, van bet mooie dat voorbijgegaan
is. Herkules is er geweest ; Phol of Balder, de beer, krijgt
een ongeluk met z'n paard en Wodan moet hem weer op
de been brengen, Wodan is machtiger dan Phol . Mag ik er
niet aan toevoegen, dan de god die eens bet hoogst in ere was?
Ook in de Angelsaksiese kronieken, die gesprekken weergeven tussen Hengist en Vortigernus wordt wel Saturnus
(plichtmatig?) eerst genoemd, maar Merkurius geleidde
bun over zee, Merkurius was de hoogste god die zij eerden .
En Merkurius is Wodan immers? De door velen vermoede
overgang i) van de Wode, de Gtormgeest, de geleider van
de zielen der gestorvenen, de gruwelike, door de zo op
hem lijkende bode der Goden bij de Romeinen, Merkurius,
de god van de wind, men denke aan de vleugels aan
hielen, hoed en staf, tot de Wodan als wij die nit verschillende bronnen kennen vooral uit de Edda, als de God
van bet intellekt, de uitvinder van bet runenschrift (op
bet Latijnse gevet nietwaar), de god ook van listen en
slimbeden, die daardoor meteen werd tot de hoofdgod bij
') Zie o . a. W. G o l t h e r' s Germanische Mythologie .
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de Germaanse volken ; die overgang die uitgaat van de
streken, waar Romeinen en Germanen het drukst met
elkaar omgingen, waar het hele uiterlik van de maatschappij
zich het meest vervormde naar het Romeinse al bleef de kern
dan ook Germaans, dus van de landen van de NederRijn ; die
overgang had dus al plaats gehad in de grensgewesten toen
Tacitus zich tot schrij ven zette ; hij zegt : Onder de goden
vereren zij bovenal Mercurius, wie op bepaalde dagen
zelfs mensenoffers gebracht worden. Op hem volgen pas
Herkules en Mars, die men eert met dieroffers zegt Tacitus 1)
Is dit daarom overal al zo ? Vermoedelik niet . Als wij in
veel latere tijd in Noorwegen de overwinning op de oude
goden zien behalen door Wodan, Odin ; als wij het hele
overgangsproses daar vrij nauwkeurig kunnen nagaan, dan
wordt de waarschijnlikheid dat die overgang trapsgewijs
en over een groot tijdsverloop heeft plaats gehad tot zekerheid . Maar niet to keren, als een olievlek in papier, is
Wodan het Germaanse denken binnengedrongen en de
afgedankte Godheid bleef leven in de peinzende herinnering
als verpersoonliking van een heerlike tijd op aarde, waarin
men wel onderling wat krieuwde, maar geen overmachtig
uitheems geweld had to weerstaan, volkomen weer in overeenstemming met de historiese ontwikkelingsgang van het
Germaanse land . Immers, toen de Romeinen kwamen was het
met de vrede gedaan, en met de god van het intellekt,
die hoofdgod werd, kwam er strijd, een strijd die 't Germaanse yolk weer tot nieuw levee bracht, waarbij het
winnaar werd, evengoed door het opgedane intellekt, in
militaire zaken b . v ., als door mindere wekelikheid .
Hoe die vroegere godheid heette bij de Germanen ? Had
hij wel een naam? De Tuisto van Tac . is de verschrijving
voor Tivisko, de afstammeling van Tiuz . Maar was het wel
overal een God? Niet hier of daar een God in? Ik meen het
to kunnen bewijzen . De vrouwelike Godheid die Saturnus
') Vgl . ook de door H e r k u 1 e s to Rome verzachte Saturnusdienst ; maar F o s t e en N e r t h u s werden toch wel met mensenoffers tevreden gesteld . Of Tacitus van vele oorden wellicht geen
bericht had? Of dat hij hier to veel generaliseerde ?
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begeleidde wordt de goede moeder Ops 1) genoemd en is de
godin van vruchtbaarheid en rijkdom als Freia, Frigg ; bet
is de aloude mythe van de mannelike hoogste godheid en de
vruchtdragende aarde . Datzelfde tiepe vinden we nu bij
de Germanen terug, een twee-eenheid onder velerlei namen .
De mannelike zie ik zo in de Herkules bij Tacitus : hij wordt
van alle helden bet meest bezongen als zij ten strijde gaan ;
waarbij to bedenken valt dat de nieuwopkomende godheid al
overwinnende was en hij, Herkules, dus maar een held werd
genoemd ; er zijn geruchten dat er in de omtrek van Friesland
ook zuilen van Herkules zijn, maar door de ontstuimige zee
zijn ze niet to vinden . In deze „zuilen" zie ik in tegenstelling met de gewone voorstelling die aan de Sont denkt
bet rotseiland Helgoland, dat immers op de rots van Gibraltar
lijkt, en ik moet hierbij wel denken aan de daar 2) vereerde godheid Fosite, Foste die door Dr. Buitenrust Hettema 3) misschien
wel terecht in verband met zw ., fasa, ags, fesian, griezelen
is gebracht zodat bet dan de gevreesde betekent. Van
Fosetesland 4) wordt gezegd dat er heiligdommen stonden
en dat dit eiland zulk een verering genoot dat niemand
van de kudden die er weidden of van welke zaak dan ook
iets nemen durfde . Uit een bron die er opwelde mocht
niet dan zwijgend geschept worden . Als de latere Christenpredikers zich aan bet eigendom der godheid vergrepen,
geloofde bet yolk, dat zij met waanzin geslagen zouden
worden of een plotselinge dood zouden sterven . Uit de
bijvoeging in de Vita Willebrordi : in confinio Fresonum
et Danorum" maak ik op dat werkelik dit Fositesland
Helgoland is . Deze, laatste, naam komt bij Alcuin noch Altfried
voor . Fositesland behoeft echter niet altijd Helgoland to zijn .
Het bewijs dat men put uit de woorden van Adam van
Bremen, die een kleine 300 jaar later dan Alcuin leefde en
1)

Preller R . M . p . 417 .
yl Adam v . Bremen, Mon. Germ . IX p . 369.

Tsch. v . N. T. en L. 1893, 281-288 .
') A l c u i n, Vita Willebrordi ; A l t fried, Vita Liudgeri ; A d a m v .
e)

Bremen, t.a .p .
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vertelde dat Adalbert aartsbisschop van Bremen t 1072
Helgoland ontdekte - de schrijver geeft er een uitgebreide
volkomen juiste aardrijkskundige beschrijving van en
en eindigt dan met doze woorden : bane in vita sancti
Willibrordi Fosetisland appellari discimus, quae sita est in
confinio Danorum et Frisonum - dat bewijs is twijfelachtig .
Immers ik geloof dat we met recht van flog een Fositesland
mogen spreken, n .l . Ameland 1), waar misschien een tempel
van Foste stond, later vervangen door een christelik
bedehuis ; stellig stond er bet Foswert-klooster, dat later overgebracht word naar bet vasteland . Hier kan dus Willebrord
even goed geland zijn ; immers in bet Vita Willebrordi is
sprake van een boodschap van de bewoners naar Radbout,
zonder dat er ook maar met een woord gesproken wordt van
een afstand zo groot als die van Helgoland naar de kust, een
afstand in tijden van kustvaart als toen verbazend groot . Alleen
de plaatsbepaling ,in confinio Fresonum et Danorum" hindert
daarbij . Vermoedelijk verwart echter Adam v . Bremen de beide
Fositeslanden . 2) Ook wat Altfried vertelt in ziju vita Liudgeri,
kan op Ameland slaan. Van 782-785 is er een geweldige
opstand in geheel Saksenland, 3 ) die ook de Friezen meesleept ;
Ludger, de Friese Christenprediker, ontvlucht de gouw
Ostrache, de plek waar Bonifacius vermoord was en in Friesland laait de oude godendienst weer op ; maar Karel de Grote
is to machtig en in 785 krijgt diezelfde Ludger de opdracht om
de Friezen ten Oosten van de Laveke (Lauwers) tot bet
Christendom to brengen ; waarom de bewoners van middenFriesland niet? Zijn die wellichtnog in voile oproer? Dan is de
moed van Ludger groot genoeg om „ook verder de stromen
van 't geloof to leiden" en met goedkeuring van de Keizer over
to steken naar genoemd eiland, weer echter ,in confinio
Fresonum et Danorum" gelegen, Weer pleit er minstens
')

Zie Nom . Geographica Neerl. IV . i . v . Ameland en Foswerd .
2) Er is lets vreemds in zijn beschrijving van do ontdekking van
Helgoland, waar een bron is, „locus venerabilis omnibus nautis" En
zo'n plek „in ere bij alle zeelui" moest ontdekt worden !
e) Doze zaak uiteengezet bij von Richthofen Untersuchungen fiber
friesische Rechtgeschichte II, 386 folg .
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evenveel voor Ameland, waar blijkbaar ook Bonifacius heen
op weg was, toen hij van Drente komende in Oostergo
vermoord werd, als voor Helgoland 1). Alleen staat er weer
dat ,in confinio Frisonum et Danorum" bij .
In elk geval : we hebben bewijzen van de verering van
Foste, de godheid van de open zee, bij de schippers op
Helgoland en op Ameland en ik zie evenmin als Dr . Hettema in waarom de verklaring van Okko v . Scharl 1) dat
dit Fosteland heette niet waar kan geweest zijn . Of nu daarom
die Foste = Donar is, dat weet ik niet : de delubra (tempels)
Jovis et Foste in de vita Suiberti kan ook wijzen op enig
verschil . Moll zegt, dunkt mij, terecht : „de mannelijke en
vooral vrouwelijke godheden gelijken in vele opzigten zoozeer op elkander, dat hun wezen schijnt in eon to vlieten ." 3)
De lichtende zonnegodheid en de donderende onweersgod
zijn niet altijd uitersten ; als bestrijders van boze demonen,
als brengers van vruchtbaarheid en van 't voorjaar dekken
zij elkaar. Zo kan ik in Herculi magusano evengoed de
veld- en zonnegod Saturnus zien als de strijdbare dondergod ; en in Phol, de vervorming van Apollo, zie ik dezelfde
als zonnegod evengoed als in Krodo Saturnus op z'n vis
met bloemen en zonnerad is afgebeeld .
Maar ook als vrouw vind ik die godheid terug in Nerthus 4),
de op een eiland door zeven volkstammen geeerde terra
mater, de godin die in 't voorjaar, als de priester haar
komst vernam, op een wagen werd rondgereden en bezongen
als brengster van vruchtbaarheid en aangebeden met lugubere
slavenoffers, verdronken in het geheimzinnige meertje in haar
heiligdom ; ik zie haar rondrijden over de aarde bij de Sueven
in een schip op wielen, zodat Tacitus moet denken aan de
Isisdienst 1) en niet het verband ziet tot de gelijksoortige, later
door hem genoemde Nerthus ; en ik zie die godheid verder
weer als man verschijnen en tot een vereringsysteem worden in
') Zie Buitenrust Hettema t. a. p . en Nom . Geoga N. b1z . 89 .
°) Ed. in 4° blz . 41, 62, 78.
') M o 11 Kerkgeschiedenis I, 35 .
`) Tae . Germ . 40.
°) Tac . Germ. 9.
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Zweden waar de lichtenden de Wanen Njord, Freier, Balder
met soortgelijke feesten geverd worden in de tempel van
Uppsala 1). En weer valt de naam Balder met de andere
naam Phol samen van de Merseburger spreuken .
Ziedaar een aaneenschakeling van Goden en Godinnenamen, maar waarom wordt er nu van Herkules, Phol,
Saturnus niet verder gesproken ; waarom nemen die voor
onze ogen geen gestalte aan als Wodan, Donar, Freia? Ik
geloof dat wij hier moeten wijzen op bet feit dat de nieuwe
godheid Wodan de oude verdrong en dat de Romeinse
godheid Jupiter schukl heeft aan bet volkomen tot een persoon
worden van de Donderaar-in-de-opperste-god, evengoed als
de stormreus, de vage Wode, een duideliker persoon werd
door de invloed van Merkurius ; evengoed, dunkt mij, als
de schepping van bet Noorse Walhalla van de Edda met
z'n uitgebreide Godenfamielie, behalve aan de natuur van
bet land met z'n rotswereld, op mensen soms gelijkende,
met z'n leven van sneeuw en watervallen, z'n steenvallen,
en nevels, ook aan de Romeinse Olympus to danken is
geweest . De oude godheid werd verdrongen of veranderde
van karakter, maar werd niet geheel vergeten ; bet feest van
de onttroonde Zonnegod werd gevierd en is nog bekend.
Er waren in bet Noorden 2), vanwaar wij de uitvoerigste
berichten over deze zaken hebben drie jaaroffers : bet lste
tegen de winter, bet 2de in de winter, bet 3de tegen de
zomer (at sumri) : dit was bet zegeoffer . Dit laatste viel niet
in de zomer ; dan zal bet yolk wel geen tijd gehad hebben
om van heinde en ver bijeen to komen . Ook elders wordt
bet derde feest gesteld tegen de zomer ; dan begroeten zij
de zomer, wordt er bijgevoegd, en men moet aan de uittocht
van Nerthus en Freir denken . De Halogalander Sigurd
Thorisson vierde ook drie offers : bet derde tegen de zomer ;
ook na bet overgaan tot bet Christendom hield hij die
gewoonte en gaf z'n derde gastmaal tegen Pasen . De ZuidNoorse Boer Harekr had ook z'n derde gastmaal met Pasen .
De ijslander Thorgrim ,was van plan bij 't begin van de
') W . Golther t.a.p.
1) G o 1 t her t .a.p. 580 flg.
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winter een herfstgelag to hebben, de winter to begroeten en
(bet derde offer dus) aan Freier to offeren ." ,Het was in bet
voorjaar, dat to Gaular een groot offer zou zijn voor de zomer ."
Te Uppsala was bet Goi (Febr.) offer 1) : in Zweden was bet
oude landsgebruik zolang bet heidendom duurde, dat er
een hoofdoffer to Uppsala zou zijn in Goi, 's winters ; dan
moest men offeren om vrede in 't jaar en om overwinning
voor de koning en daar moesten alle mensen uit heel
Zweden komen, daar moest een ding van alle Zweden zijn ;
daar was ook markt en koopbijeenkomst en de markt
duurde een week . De maand Goi begon tussen 9 en
16 Febr.
Het Noorse jul urg . * jehwella s) ags. gehhol, geohhol
wordt in verband gebracht met bet Lat . joculus en zou
dus scherts, feest beteekenen, wat heel goed kan ; men
sprak in 't ags . van de aera geolo en de aeftera geolo, de
eerste en de tweede jul maand, die dan samenvielen met
Jan . en Febr. Twee feestmaanden, waarvan de eerste dan
denkelik bet winterfeest bevatten, de tweede bet voorjaarsfeest . Een andere naam voor die maand in 't ags. is
solmonath, mnl. sulle en sille, nieuw-fries nog selle .
Halbertsma 3) brengt deze naam in verband met de koeken
die men elkaar gaf evenals Beda die zegt : solmonath dici
potest mensis placentarum (maand van de koeken) quas in
eo this suis offerebant ; sol staat volgens Halb . in verband
met Got saljan offeren of in verband met Sc . at saldo = cribro
cernere zeven (bet werkw.) en salli = amylum, bet fijnste
meel. En hij voegt er aan toe : ik ken die placentae van Beda
zeer wel . Zij behooren tot de allergelukkigste herinneringen
mijner kindsheid . Ook de Friezen schijnen in Februarij
placentae geofferd to hebben ; bet is in die maand althans,
dat vroeger algemeen en nu nog op drie dorpen, waaronder ook mijn geboorteplaats (Grouw, Friesland) ronde
broodjes van fijn tarwenmeel met eenig stroop daarin algemeen
') G o l t h e r t.a .p .
°) G o I t h e r t.a.p .

584 .
582 .
y) Aant . op het 4de deel van de Sp . Hid . van J . v. M a e r 1 a n t
p. 277 Kg.
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gegeten worden . Dat bet eene godsdienstige herkomst zij,
blijkt daaruit, dat de R . kerk deze heidensche plechtigheid
op haren hoofdheilige Sint Pieter heeft overgebragt . Op den
morgen na den nacht van 22-23 Febr . (? 21-22 J . B . S .) nu
vonden wij als kinderen deze broodjes ergens in een hook
verstopt en, wanneer wij na lang zoeken de placentae
vonden, riepen wij vol verrukking uit : dhaer is myn Sint
Pieter !" 1) Doze etymologie, dat de naam aan een maand
gegeven zou zijn om de offerkoeken, wil er bij mij niet in ;
wel kan het yolk er die betekenis in gelegd hebben . Ook
is ags geolo naast sol monath daarmee niet verklaard.
Zou het ook zo kunnen zijn ? On. Jul brengen we terug
tot ogerm-*jehwela en dit met to of to geeft een verbinding
van t + j, die b . v . in het Mnl. wordt aangetroffen in
tsiaermeer uit *te-jaar-meer ; saren uit te-jaren, zo is selle
to verklaren als de maand die tot het feest diende, de
feest-maand van bet voorjaarsoffer . En deze woordafleiding
wordt to klemmender als wij in de homilia de sacrilegiis
(leerrede over godsdienstontheiligingen) melding zien maken
van de dies spurcos, de woeste dagen die blijkbaar resten
van oud germ . offerfeesten waren en in Febr . vielen,
zodat Aldhelm t 709 2) en de Indiculus Superstitionum in
bun hoge christelike trots ook spreken van de Spurcalia,
wat bij ons weer tot de mnl . naam Sporkele voor
Februarie, onze Sprokkelmaand geleid heeft . Een volkomen
parallelle ontwikkeling, met alleen dit verschil : Selle is
de feestmaand met de eerbied van de Germaan zogenoemd,
Sprokkelmaand de onder Christelike hovaardij rustende .
Zo zien wij dus waarschijnlik sporen van een geloof
ook bij de West-Germanen dat samenvalt met de Tiuz-dienst .
Immers als de Freir-dienst to Uppsala duidelik die van de oude
') Dr . J. H . Halbertsma. Aanteekeningen op Maerlants
Spieghel Historiael, b1z. 277 . Men wordt verzocht hier niet uit op to
waken, dat hot hole Sint Pietersfeest hierin bestond . We hebben hot
strikte bewijs in de geschriften van de gebroeders H a l b e r t s m a, dat
er veel overeenkomst was tussen dit en hot Sinterklaasfeest . (Rimen
ind Teltsjes p. 257) . En zo is hot tot op doze dag gebleven .
°) Zie Go1thertG
a. p . 584 .
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Tiuz is, dan is er geen reden om in Saturnus een ander to
zien en evenzo als Tiuz en Donar dan de beide voorstellingen
van de hemelgod zijn, de lichtende en de donderende ;
zo kunnen we de namen van Herkules en Saturnus als
volkomen pendanten beschouwen . Beiden zijn verdwenen
en vervangen door Donar en Wodan .
En zo zien wij b .v. Saturnus, en Salomon in later tijd
angelsaksiese gesprekken 1) voeren die gelijksoortig zijn aan
die uit de Edda tussen Vingporr (Donar) en de dwerg
Alviss. 2)
Welke voorstelling van de hemelgodheid nu ergens het
meest geeerd word, valt niet altijd to zeggen ; in Foste zou men
de somber-forse dondergod willen zien, waarvan ook Adam
v. Bremen (IV 26) nog zegt : Thor praesidet in aere, qui
tonitrus et fulmina, ventos imbresque, serena et fruges
Potentissimus deorum (Thor heerst in de
gubernat
lucht en bestuurt donder en bliksem, winden en regenvlagen, holder weer en vruchten van 't veld) ; in de lichtende
Wanen, in Nerthus, in Phol de zonnige hemelgod .
In ieder geval, wanneer knecht Rupprecht s) de schrik nog
is van het duitse kind, als hij daar in z'n zwarte gedaante
verschijnt ; wanneer flog to Grouw Sint Pieter met z'n zwarte
gezicht, z'n rammelende ketting aan 't been zomaar in de
gang van de huizen komt, wanneer zwarte Piet z'n rondreis
met Sinterklaas doet, hebben wij in alle drie oudere resten
to zien dan de Wodandienst, een godsdienst-toestand van
omstreeks hot begin van de christelike jaartelling, waarin de
persoonlikheid van de opperste godheid niet was uitgebeeld,
zoals de natuur van deze landen geen scherp afgebeelde
godengestalte eiste ; uit de tijd teen de Romeinen hier in
druk vredelievend of oorlogzuchtig verkeer met onze voorouders waren en vele nieuwigheden van de Saturnalia to
Rome hier de drie hoofdfeesten kwamen opluisteren .
') K e m b 1 e, Salomon and Saturnus, London 1848.
') Alvissmal.
') Franz Weineck, knecht Rupprecht undseinegenossen
Guben 1898. Ook Eug . Schnell, St. Nicolaus, Brunn 1886,
ziet in R u p p r e c h t de heidense godheid .
T . EN L . xv .
32
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Niet overal loopt men op dezelfde tijd in de herfst met
waslichten d . w. z. Sint Maarten lampions oftewel rood-roodreugeltjes als men ze in Friesland noemt, hier vroeger daar
later ; nog heerst bijna oppermachtig Sinterklaas, d. w . z.
de veel scherper omlijnde Wodan in een christelik kleed ; 1)
nog geeft men elkaar in Duitsland en elders veel beeldjes
ten geschenke met kerstmis to midwinter ; nog heerst daarnaast het voorjaarsfeest ter ere van de hemelgodheid die de
Romeinen Saturnus noemden op Sint Pietersdag to Grouw, 2)
') Ik houd nog altijd liever vast aan de zij hot dan ook iets
gewjjzigde gedachtengang van V e r w ij s (S i n t e r k 1 a a s), dan aan
bet alleen christelike van de goede S i n t to geloven op aansporing
van S c h n e 11 . Immers iomand, die dit schrijft in zijn book : Ist
es wahrscheinlich, dass in der rauhesten zeit des winters, in welcher
sonne, mond and sterne nur selten sichtbar sind, wo es an durrem
and trockenem holze zum anmachon des feuers an den opforstatten
fehlte, gerade die festen der hbchsten and wichtigsten GStte gefeiert
worden sein sollten ?", die weet niet veel dunkt mU van do werkelike
germaanse godsdienst of en schat hot komfort bb onze voorouders
to gering.
Later zegt dezelfde, al weer in lijnrechte strijd met wat Tacitus
b .v . ons vertelt, dat de christen predikers zich van do Heilige Nikolaas bediend hebben um durch den schutz dieses groszen patrons
die wahrscheinlich in keiner oder in wilder ehe lebenden heidnischen
Vblkerschaften zum familienlehen zu bekehren ."
°) Aardig is in dit verband eon aloud verhaal, mij door een Grouwster
gedaan, dat ik nergens opgetekend weet . „In de tijd van de Middeleeuwen stierf de vader van Sin t e r k 1 a a s en S i n t P i e t e r,
want dat waren broers. Omdat K I a a s de oudste was (vgl . bet
verhaal van do W a n e n en 0 d i n in Zweden ; de godheid die
bet wint heeft ook hot recht op zijn zij natuurlik, hier hot oerstgeboorterecht J. B . S.) en bet eerste recht had nam hij hot bestuur
in handen, wat Pie t e r erg speet . Doze zocht daarom elders aanhang en bevocht zijn broer, maar verloor de slag. (als in Zweden J . B . S )
En omdat Grouw toon nog niet met een dijk in gemeenschap met
de heirweg stond en hij daar dus niet gemakkelik to achtervolgen
was, zocht en vond hij daar een veilig toevluchtsoord . En S i n t e rk l a a s vergat Grouw, niet alleen, omdat S i n t P i e t e r daar was
(de kork is ook aan St . P . gewijd J . B . S .), maar ook omdat hot
zo achteraf lag, en bet yolk morde daarover en gaf S i n t P i a t e r
daar de schuld van, zodat ten slotto S t. P i e t o r ook de band in
de zak stak, en ook prezentjes gaf aan kinderen on groten maar bee]
in stilte, 's avonds (Let wel, volgens doze voorstelling hoort de
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maar ook hier zijn de Romeinse taaitaaipoppen en -dieren
doorgedrongen . De feesten wisselden of naar de streek,
maar de drie grote oud-germaanse offerfeesten bestaan nog,
ietwat verromeinst, het midwinterfeest verchristelikt tot
kerstfeest, alle gekerstend . En de godheid is behoorlik zwart
gemaakt in tweeerlei zin . Maar tot dit laaste gaf hij zelf,
de god ook van de zwarte donderwolk, aanleiding.
heilige to Grouw thuis, heel anders als S i n t e r k 1 a a s die (als
Odin) uit het Zuiden komt J . B . S .) . En dat was tevens eon feest
voor het begin van do lente ." Ook voor de schippersknechts was van oudsher de Sint Pietersdag
een feestdag . Hij, de oude S a t u r n u s, de zonnegod, gaf hot open
water terug.

HARINGKAKEN .

In Taal en Letteren XV, blz. 62 wordt onder bet opschrift
door den Heer D e Jon g deze vraag gedaan
„Staat in „Haring kaken" 't laatste woord in verband met
kaken = „de haring van de kaken of kieuwen ontdoen"
zoals V e r d a m, Mndl. Woordenboek zegt ; of betekent bet
eigelik in een kaak (ton) doen ; en duidt derhalve op bet
door inzouten bewaren van de baring?"
Een kort antwoord op deze vraag, maar met bewijsplaatsen
uit betrouwbare gescbriften gestaafd, is to vinden in Dl . V,
kol . 2221 van bet Woordenboek der Nederlandsche Taal in
bet artikel Haringkaken, maar bet Woordenboek staat niet
ieder ter beschikking en hetgeen daar kon worden gezegd
moest trouwens uit den aard der zaak beknopt blijven . Met
toestemming der Redactie geef ik, om bet vraagstuk zoo
volledig mogelijk toe to lichten, thans bet in 't Wdb .
geciteerde bier in een meer uitvoerigen vorm, met bijvoeging
An van hetgeen ik indertijd, o.a. kortheidshalve, achter
moest houden, en van hetgeen ik sedert nog, meer of minder
toevallig, over of in verband met bet haringkaken gevonden heb . Ik beb t . a. pl . van haringkaken gezegd, dat dit
woord is „de naam voor bet, door middel van eene insnij„ding vlak onder de linkerkieuw, uitnemen van een
,,gedeelte van bet ingewand van een haring", en zulks met
verwijzing naar kol . 2209 van bet Wdb., Dl . V (art . Haring),
waar bet kaken genoemd wordt als een van de verschillende
HARINGKAKEN,
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bewerkingen welke men den pas gevangen haring doet
ondergaan . Ik zal nu straks eerst alle mij bekende, werkelijk
ter zake dienende gegevens, zooveel mogelijk in chronologische volgorde, of doen drukken, om er daarna eene
slotsom uit op to maken, welke niet verschillen kan van
de, zooeven vermelde, in 't Woordenboek door mij gegeven
definitie . Men heeft reeds kunnen opmerken, dat ik de
(aan K i l i a a n ontleende ?) omschrij ving door V e r d a m,
Mnl . Wdb. 3, 1112, van bet kaken gegeven, en door den
Heer d e J o n g aangehaald, niet heb kunnen overnemen ;
bet bleek mij uit de beschrijving van die bewerking bij
de lieden van bet vak, dat er geen sprake is van een „den
haring van de kaken of kieuwen ontdoen" ; wel echter van
een handgreep omtrent -, in de buurt van, de „kaken" of
„kieuwen" der haringen . Ik spreek, met V e r d a m, van de
kaken of kieuwen, want de vischkieuwen werden, en worden
inderdaad nog met then naam benoemd . Bij P 1 ant ij n
vindt men : Vischkaken . Les ioues . . . ou l'ouye du Poisson .
Branchiae ; bij K i 1 a a n : kaecken der visschen. Branchiae,
en in een hedendaagsch technisch werk, H o o g e n d ij k,
De Grootvisscherij, zie beneden bij (15), is, waar het kaken
beschreven wordt, eenvoudig sprake van de „kaken" (der
haringen) en wordt bet woord „kieuwen" niet eens genoemd .
A. Plaatsen waar van het kaken - meer o f minder juist
beschreven of opgevat - sprake is.
15de Eeuw . - (1) 't makene . . . van IV harinc tonnen, voor 't were
der niewe maniere van soutene ofte kaeckene den harinc . Stuk
uit Blankenbergs, A° . 1407, in La Flandre . Revue des Monum.
d'histoire et d'antiquites . Annee 1875 (VII), blz . 118.
(2) Kaecken den haerinck . Branchias halecis excidere,
16e Eeuw.
halecem iugulare et eviscerare [d .i . de „kaken" van den haring
uitsnijden ; den haring den kop afsnijden (?) en ontweiden] .
Kiiiaan .
(3) Willem Beukels, Steurman tot Biervliet, die den eersten
ton harinck zoutte, by gaf voor zijn wapen twee caeck meskins,
daer men den harinck made caeckt . M. v a n V a e r n e w ij c k,
Die Historie van Belgis (2de druk, Gent, 1574), b1z . 139a .
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17de Eeuw . (4) Beukels heeft voor eerst den haring leeren kaken,
Dat is van alien slUm de vis gesuyvert maken :
En als dat was gedaen, soo nam by matig sout,
Dat alle ding bewaert en in sUn wesen houdt ;
Dat stroyd' by in een vat, en daer uyt is begonnen,
To packen desen visch in wel gemaeckte tonnen ;
Een stuck van groot gebruyck, want daer uyt is geschiet,
Dat oock het verste lant Qn nutten vond geniet .
C a t s (uitg. 1726) 3, 62 a en b .
(5) (Beukelsz) Die de werelt eerst van alien
Heeft den Harinck toebereyt
En gemaeckt van goat bevallon
Van zijn kaecken afgescheydt .
H o n d i u s, Moufe-schans, vers 449 .
(6) Off ist jou in de wech dat ick rechts uyt den schepe, . . .
Begrommelt, stiff van 't leer, u vrientschap heb ghedaen?
Gheeft my daer van gheen schult : Al quaem ick rechts van
't kaken
Beharingt en bebloet, als ick maer dese kaken,
Als ick maer eens besaech hoe knap jou lichaem stont,
Ick vlooch u am den hats, en custen u terstont .
(II o b i u s) . Visschers-Praetje, in Zeeuwsche Nachtegael 1, 29 .
(7) [In do kerk to Biervliet is (of was voorheen ?) een glas
(waarschijnlijk nit de 17de eeuw), waarop „Beuckels" is afgebeeld in visscberskleedij, zittende op een mand] at tenant
un hareng qu'il se dispose a evider avec son coutean ." BU E .
v a n d e n B u s s c h e, Guillaume Beuckels et fart d'encaquer
le Hareng, in : La Flandre (zie haven), VII, 114 .
18de Eeuw. (8) Caquer le harang. Kaaken, Kaeken . - C'est lui couper
le dessous de la tete, a-mesure qu'on le jette dans la buche,
& ensuite lui arracher les entrailles on bredilles, & l'apreter
pour le mettre dans la caque, A u bin, Dict . de Marine, Amsterd.
1702 .
(9) Caqueurs. Kaakers . - Co sont les matelots emploiez a
caquer le harang. Ceux qu'on emploie a virer les funes on
haussieres, so nomment Spil loopers ; & ceux qui saississent les
filets s'apellent Wandt-aanhaalders, ou Dom-beesten. Quelques-uns
disent Eteteur ou Ecaqueur, au-lieu do Caqueur, a.w .

(10) Kaaken (haring) . De kaaken doorsnijden 't ingewand
uithalen am die to zouten . Caquer, ecaquer le hareng avant de
le saler, M a r i n, Gr . Nederd. e . Fr. Wdb . 4e dr. 1768 .
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(11) Om dien vorkwikkelyken Visch (den haring) to helpen
vangen, k a a k e n en inzouten, B e r k h e y, Nat. Hist. v.

Holland, 3, 17 .
[Reglement op de uitoefening der groote visscherij voor
de provincie Holland] . . . Aangaande het kaken, zonderen, warren,
zouten en leggen van den haring . - Art . 16 . De stuurlieden en

19de Eeuw . (12)

derzelver scheepsgezellen zullen verpligt zijn, den haring behoorlijk to kaken en to zonderen, alsmede to warren, on voorts
in to zouten, met niet minder dan vier tonnen zout op bet
last . - Art . 17 . Do loggers van den haring zullen gohouden
zijn elk hun merk binnen in de ton to stellen, eene hand
breed beneden hot kroos, alsmede buiten op de ton enz . - Art.
18 . Do stuurlieden (enz .) . . . zullen ten sterkste verpligt zijn,
de onderscheidene soorten van haring bij hen gevangon, naar
behooren to zonderen ; elke soort afzonderlijk en op zich zelve
in tonnen (welke in voege voorschreven gemerkt zijn) to leggen,
als vollen bij vollen, maatjes bij maatjes (enz .), Bujv . Stbl . 1822,
b1z . 1025 .

(13) ,Kaak (schouwplaats of schavot) . . . Kaak is een ton, van
waar hot haring kaken, dat is, tonnen, en men zette de misdadigen op een ton to pronk . . . Onze Cats verklaart kaken
anders [volgt de plaats onder (4) aangehaald] . . . en hij heeft in
de zaak gelij k, maar wy verklaren hier 't woodd" . B i 1 d e r d ij k,
Verklar. Geslachtlijst 2, 17 (a° . 1833) .
(14) „Wat hot kaken zelf betreft, dit wordt, gedurende vijf
eeuwen, steeds op dezelfdo wijs door allen beschroven ; en ik
ken geen reden om aan to nemen dat or verschil zou zijn
tusschen do bewerking zooals Beukelsz haar uitvond en zooals
zij in onze dagen wordt toegepast . Den niet deskundigen
schrijver zal men technische omschrijvingen wel willen kwijtschelden ; voor hot doel van dit work is hot genoeg, to vermelden dat de hoofdzaak bij hot kaakproces bestaat in het, terstond
na het ophalen der netten, verwijderen van een deel der inwendige
organen van den haring die onmiddellijk daarna, op eene
bijzondere wtjs, in lagen met zout in tonnen wordt gepakt . . .
Do haringtonnen schijnen aanvankelijk „kaeckjes" to hebben
geheeten, en ddaraan is vermoedelijk de naam der bewerking
ontleend", M r . A . B e a u j o n, Overz. v. d. Nederl. Zeevisschervuen,
(Leiden, Brill, 1885), b1z . 5 vlg .
(15) ,Het (t.w . het kaken van den haring) bestaat hierin, dat
eon godeelte van do ingewanden van den haring er wordt
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uitgenomen . Hot kaakmesje wordt daartoe in de rechterhand
genomen, steunende met hot heft op een leertje, ten einde hot
inschieten to voorkomen . Do haring wordt met den buik naar
boven in de linkerhand gehouden . Terwiji nu het kaakmesje
vlak onder de kaken aan don linkerkant wordt gestoken, dwingt
de kaker met den duim van do linkerhand don kop naar links
en wordt nu de gal of hot gelletjo met bijbehooren met eon
draaiende beweging vrijgemaakt en uitgolicht. De beweging
gaat zeer vlug . Een good matroos kaakt ruim twee kantjes,
de negen kakers circa twintig kantjes per uur . (Een kantje is
een versch ingelegde ton ; eerst als deze gekrompen is en
weder opgopakt, wordt hot een gepakte ton ; 5 kantjes zijn
geltjk aan 4 gepakte tonnen)" . A . H o o g e n d ij k J z ., Do
Grootvisschervj op de Noordzee (Met pltn. en krtn) . Haarlem,
1893, b1z . 299 vlg.
(16) Caquer, v[erbe] tr[ansitif] . . . Emprunte du flamand
kaken, m[eme] s[ignification], propr[emen]t : depouiller des
machoires .
XIVe s[iecle] . Harenc quaque . . . II (Technol .)
1 0 . Preparer (les harengs) pour les mettre en caque, les depouiller
et les saler . - 2° . Par extension. Mettre en caque, empiler (les
harengs prepares) dans des tonneaux appeles caques . - H a t zf e l d et D a r m e s t e t e r, Dictionn . goner. (1871 vlg .)
11

B.

Plaatsen voor, en beteekenis van

kaakharing.

(17) A° . 1461 . - Dat de voorseyde Lauwers . . . cochte . . .
neghen last caeck harincx, vul ends zoete, metter rnne van
Biervliet ') . Cost . Stad Brugge 2, 41a .
(18) Kaeck •haerinck. Halec branchiis & intestinis oxutum,
muriatum, conditum : halecis genus praestantissimum [d . i. van
do ,kaken" en hot grow ontdane, [vervolgens] gezouten') (en)
') In de Fransche vertaling van den uitgever : ,avec la marque de
Biervliet" . - In hot Glossaire Flamand de l'invent. des archiv. de Bruges
van G a i 11 a r d, b1z . 323 a en b blijkt dat Bone (Ronne, Royne) is
een ,coperin engien daer men mede meten sal do tonnen daer men
den cakaryng in doen sal" : peil, roeistok dus. Hot woord beteekent
stellig vervolgens odk hot (brand)merk op do vaten, tot aanduiding
van hun grootte, hot ijkmerk . Verg . a .w. 323 b : a la jauge et marque
de Biervliet.
') Gezouten . Men zal dit wellicht willen verbeteren in gepekeld,
op grond van hot Latijnsche woord (muria, pekel) . Maar er wordt op
de gekaakte haring geen pekel, maar zout gedaan, dat met het eigen
blood van de visch do b l o e d p e k e l (B e a u j o n, Overz . 6) vormt,
eigenaardig voor deze wijze van verdunrzaming .

de twee geciteerde gevallen onmis-
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(in)gelegde haring ; de puikste soort van haring] . K i I i a a n . Verg . in a . w . : ton-haerinck . Halec muriatum vilius [d . i . pekelharing, zoutharing, van minder kwaliteit] .
(19) In overdrachtel . toepassing, op een aanzienlijk persoon . 11
Wat zijn die rijcke k a a c k-h a r i n g e n meer as slaven van
haar goet? B r e d e r o 2, 165 .
(20) Hot Ndl . woord is reeds spoedig overgenomen in bet
Fransch . Verg . voor a° . 1337 : sur chascun tonnel de caqueharenc
oict (8) deniers . BU D u C a n g e 2, 167 c. Voor a° .1350 : Cinq
barres de caqueharen (t . a . pl .).
C . Bestaat er in het (Mnl . en) Hdl. wel een woord k a a k
met de bet. „(haring)ton" ?
Met uitzondering van B i I d e r d ij k's positieve uitspraak
„Kaak is een ton", zie bij (13), - welke stellig op K i 1 i a a n
gegrond is -, en de vermelding, bloot onderstellenderwtjze,
van ,kaeckjes" voor (haring)tonnetjes bij B e a u j o n, zie bij
(14), - welke volstrekt aloe bewijskracht mist-, ken ik uit hot
nieuwere Nederlandsch geen enkele eigenlijke bewijsplaats,
behalve bij K i l i a a n : K a e eke . vet . j . tonne, Cadus, orca,
Gal . caque [d .i. : k a e c k e, verouderd, hetzelfde als tonne (enz .)
Fransch caque] . Hot Mnl . Wdb . 3, 1109 vermeldt op cake, caec
eene plaats waar sprake is van : 18 halve taken mostarts",
eene andere waar staat : „dertich halfeaken mostarte", beide
uit do Oudste Rekeningen van Dordrecht . „Op verschillende andere
plaatsen" in die Rekeningen moot, volgens V e r d a m t . a. pl .,
voor cake en halfcake gelezen worden take en hal ftake ; mocht
dit in de genoemde aanhalingen eigenlijk ook blijken de ware
lezing to zijn (waaraan ik voor mU eigenlijk niet twijfel)'), dan
') Immers, tenzij hot hs. in
kenbaar eene c heeft, kan ik niet inzien waarom men als maat voor
mosterd vast moot houden aan de lezing cake, en take lezen bij wvjn
(Reken . 14 ; 18 ; 65) of bij bier (Reken . 69) . Een take is = een stoop
of gelte (zie V e r dam op Hal ftake) ; voor mosterd m .i . eon veel
raisonnabeler maat dan eon cake = ton. Immers vroeger maakte
men nooit moor mosterd to gelijk, dan voor onmiddellijke behoefte
noodig was, en een taak : stoop of gelte schijnt mU in verhouding tot
de hoeveelheden kabeljauw enz . die in de bewuste Rekeningen als
voor bet gezinde van den Graaf bestemd geweest, voorkomen . In onzen
ttjd van verduurzaming van levensmiddelen" is ook eerst duurzame
mosterd in den handel gekomen .
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blijft voor hot nieuwere en het oudere Nederlandsch enkel en
alleen over hot artikel bij K i l i a a n . Want bij J a c o b s, De
verouderde woorden big Kiliaan (Gent, 1899) vindt men hot woord
niet, ook niet in hot Bijvoegsel . Er is grond om dit kaecke to
rekenen onder die woorden, tot welker bestaan in 't Nederlandsch van vroeger tijd door K i l i a a n alleen door middel
van redeneering is besloten, gelijk er in zijn werk verscheidene
to vinden zijn, en die hij moor dan eens als vet us [„verouderd"]
betitelt ') . Men moot dan gelooven dat hij hot er voor gehouden
heeft dat fransch caque een Nederlandschen oorsprong had, in
dion zin dat hij in een „verouderd" Nederlandsch substantief
kake, kaak met de bet. ton then oorsprong meende to mogen
zoeken . Ofschoon hij nu, naar mijn gevoelen, in zijne onderstelling aldus geformuleerd faalde, omdat ik overtuigd ben,
dat een Ndl . znw . kaak, ton, niet bestaan heeft of bostaat, en
hij hot dus verzonnen (,,angesetzt") heeft, in bet wozen der zaak
had hij toovallig gelijk . Want inderdaad leiden de Fransche etymologen - ook de jongste 1) - fra . caque, subst. femin . r barrique
ou 1'on empile les harengs sales" of uit hot Nederlandsch, maar
houden hot voor een „substantif verbal", gevormd van caquer,
ons ww. kaken in verfranschten vorm, zie bij (16) . Caquer
moot, al spoedig, in hot Fransch zijn eigenlijke beteekenis
(,depouiller des machoires" als 't in Hatzf. Darmest . beet)
verloren hebben, en in die van in eene ton leggen" opgevat
zijn, en vervolgens de ton die tot dit dusgenoemde caquer
diende, in 't Fransch caque zijn genoemd .
Natuurlijk vervallen al doze redeneeringen, zoodra or werkelijk uit bet Nederlandsch van v66r K i I i a a n, al is hot
maar een overtuigende plaats voor kaak = ton zal worden
aangewezon ; overtuigend ook in then zin, dat bet onmogelijk
moot zijn to kunnen beweren, dat men ook dan reeds to doen
heeft met een aan fra. caque (dit komt in de 14de eeuw al
voor) ontleenden vorm . En geheel anders zou hot met dit alles
staan, ingeval werkelijk eens kaak, fra . caque, ton, zou blijken
in verband to staan met woorden als onr . kaggi, eng. cag,
klein vat (door F r a n c k, Etymol . Wdb. onder kaag vermeld),
waarop door V e r d a m, Mnl . Wdb. 3, 1109, de aandacht is
gevestigd, en waarin V e r c o u 11 i e, Bekn. Etym. Wdb., Tweede
uitg . (1898) de etymologie van dit znw. kaak wil zion. Voor
mu komen doze gissingen eerst dan in aanmerking, wanneer

')

Verg . K I u y v e r, Proeve eener critiek op hot woordenboek van

Kiliaan, blz . 112 .
°) Zie Littre, maarook Hatzfeld-Darmesteter opCaque.
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ik werkelijk genoopt zal zijn hot voorkomen van eon Mnl .
cake, caec niet meer in twijfel to trekken.
D u C a n g e vermeldt caquus, cadus" (ton) met de volgende
plaats uit hot jaar 1379 : Pro pluribus barillis allecium Caquis,
quos dictus Gaufridus per aquam Paris . miserat" ; blijkbaar
eon Mlat. vorm van het Fransche woord caque . - ,Un quaque
a hareng" citeert H a t z f.-D a r m . uit G o d e f r o y, Suppl .
In A u b i n, Diet. de Marine, zio bij (8) en (9), leest men
Caque de harang . Een ton haring. - C'est le baril ou tonneau

dans lequel on l'encaque, c'est a dire ou on le met.
Besluit . - Uit hetgeen der zake (meer of minder) kundigen
meer of minder juist -, en deskundigen met technische
nauwkeurigheid van bet kaken zeggen, is, naar mij dunkt,
wel dit ontegenzeggelijk gebleken, dat bet de naam is van
eene bewerking aan den visch (niet eene handeling met den
visch, als bet vlijen in eene ton zou zijn) ; eene bewerking
welke met een mes geschiedt, zie bij (2, 3, 7, 15) ; en
waarvan men bebloed' wordt, zie bij (6) ; welke begint
met bet maken van eene insnijding beneden de linkerkieuw, zie bij (15), en die ten doel heeft zekere gedeelten
aan den visch to ontnemen, zie bij (15), waardoor deze
„verduurzaamd" wordt 1) ;

eene bewerking welke terstond

na bet ophalen van de vleet, en voor elke andere behandeling van de vangst, plaats heeft (moet hebben), zie
bij (14) ; en die dus, 't is eigenlijk overbodig bet nog
to zeggen, niet eenzelvig is met bet „leggen" (in tonnen
of kantjes), zie bij (12) en

(15) .

Dat bet overgenomene

fra. caquer die laatste beteekenis gekregen heeft, zie bij (16),
is iets dat de beteekenis van bet Nederlandsche woord niet
raakt . Neemt men nu in aanmerking dat - gelijk ook
reeds werd gezegd - de bewerking met eene snede onder
de kieuw begint en dat bij visschers de kieuw

kaak

beet, zie blz . 505, dan acht ik bet eene uitgemaakte zaak,
dat kaken

niet anders aanduidt of ooit heeft aangeduid,

dan eene bewerking aan, eigenlijk in de nabijheid van, de
kaken (kieuwen) van haringen . Begrijpelijkerwijze is kaken
veelal, op grond b .v . van gallen en villen opgevat als een
')

Zie F r u i n, Tien Jaren, We druk, b1z . 185 .
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denominatief met privatieve beteekenis (= „van de kaken
ontdoen" ; „de kaken uitsnijden") ; dat deze opvatting verkeerd is leert genoegzaam de juiste kennis van hetgeen er
bij 't kaken werkelijk plaats heeft . 1) Dat vroeger ook de
meening heeft bestaan als zou men bij 't kaken de haringen den kop afsnijden blijkt bij (8) en (9) . [Een juist begrip
aangaande hetgeen er bij bet haringkaken geschiedt, trof
ik onlangs ook aan in de eerste regels van een berijmde
bierhuisadvertentie op 2 October van dit jaar in bet
Leidsch Dagblad
3 October komt in 't land,

Zet nu zorgen aan den kant,
Hutspot wordt alom gegeten,
Leidens lijden is vergeten .
Haring met zijn ledig kaakje,
Gaf onzen mond een ziltig smaakje .
Dorst doet zich nu dra gevoelen. Enz.] .
Ter bestrijding eener opvatting van kaken als ,in tonnen
doen" vervolgens ook nog dit . Zelfs al mocht bet zijn dat
kaak in de beteekenis van ton in bet Nederlandsch iets
meer was dan een ,woordenboekswoord" (zie bij C), dan
is bet toch zeker allermerkwaardigst dat in bet Nederlandsche haringbedrijf - bij hetwelk de verrichting welke
kaken heet uitsluitend thuis behoort - nooit eenig stuk van
bet bij dat bedrijf gebruikelijk vaatwerk voorkomt of vroeger
voorkwam met den naam kaak. Er is alleen sprake van
(haring)tonnen, zie bij (1), (3), (4), (12), of van kantjes,
(gepakte) tonnen, zie bij (15), en lasten, zie bij (17) ; en zelfs
de caqueharenc welken de oude Fransche teksten vermelden
komt in den handel in een tonnel of een barre, zie bij (20) .
I n d i e n al caec in 't Ndl . voorkomt dan kennen wij 't alleen
als een vat voor mosterd zie bij C ; caque = harington is
') Het best met kaken to vergelijken lijkt mij een w .w. als kelen
(wurgen), dat immers ook geen privatieve beteekenis heeft, maar geheel
eigenlijk eenvoudig eene bandeling aanduidt aan of omtrent iemands
keel. Het is in dit verband merkwaardig dat hd . hdringe kehlen in
dezelfde bet . voorkomt als ndl . haring kaken . Zie D. Wtb. 5, 399.
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uitsluitend in 't Fransch bekend, en in verband met de
geschiedenis van caquer in 't Fransch is dit volmaakt be •
grijpelijk en natuurlijk, zie bij (16) .
Nog dient over de samenst . kaakharing een enkel woord
to worden gezegd . Naar mijne overtuiging is kaak in dit
woord geen substantief, maar een verbaal bestanddeel,
gelijk steur- in steurharing 1), en bet woord beteekent zooveel
als : die soort van haring welke men gekaakt in den handel
brengt ; welke door kaken voor 't gebruik geschikt wordt
gemaakt : pekelharing, zoutharing . Natuurlijk is men
geneigd nit bet onderscheid tusschen kaakharing en tonharing bij K i 1 i a a n, zie bij (18), een bewijs to putten
voor bet bestaan van een znw . kaak = zekere soort van
harington, en zich voor to stellen dat de betere en de
mindere soort van pekelharing ook to onderscheiden was
naar de soort van vaatwerk waarin men de eene of de
andere soort pakte ; dat men hierin dwaalt blijkt mijus
insziens al genoegzaam hieruit dat de ,caqueharene" in
Frankrijk niet voorkomt in caques, maar gelijk zooeven
nog werd gezegd in tonnels en in barres . Waarom de mindere soort van kaakharing, tonharing genoemd werd zal
wellicht nu niet meer zijn nit to maken .
Eindelijk nog dit . In bet oudste door mij vermelde
Nederlandsche stuk is sprake van de ,nieuwe maniere van
soutene ofte kaeckene den harinc", zie bij (1). Op grond
dezer plaats zou iemand gemakkelijk kunnen beweren dat
kaken eigenlijk zouten beteekent. Maar bet is volstrekt
onnoodig bier zouten en kaken als niet aan elkander
tegenovergesteld, dus als verschillende namen voor eene
zelfde verrichting of bewerking op to vatten . Ik meen
nml. dat de steller de twee kenmerkende handelingen van
de nog jonge manier van verduurzaming van de haring
voor den geest had, en dat men zijn o fte heeft op to vatten
als een o f juister, o f beter, anders . Misschien ook was het
') Steuren : de haring (ongekaakt) lichtelijk met zout bestrooien
zoodat zij good kan blijven tot de aankomst in do (bokking)rookerij .
Zie B e a u j o n, Overz . 4 ; 162 ; 168 ; H o o g e n d tj k, Grootvissch . 307 .
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zijne bedoeling geweest to zeggen „zouten en kaken" . Eene
onjuiste volgorde - de juiste ware „kaken en zouten" -is
bij eene dergelijke opnoeming voor die en latere tijden niets
vreemds. 1)
Leiden, April 1905 .

A.

BEETS .

') Zie voor andere gevallen van onlogische volgorde in de voorstelling van gebeurtenissen : Tijdschr. v . Ned. Taal en Letterk. XXII,
160 . Een goed voorbeeld geeft ook het bekende :
Klompertje en zijn wijfje, die zouden vroeg opstaan,
Om eiertjes to verkoopen, en naar de markt to gaan .
En in Luther's Ein feste Burg
Nehmen sie den Leib,
Gut, Ehr, Kind and Weib (u. s. w .)

DE INDISCHE KLEURLINGEN EN HUN
BENAMINGEN . 1)

Bijzonder rijk aan slang-, en andere benamingen is het
Indisch Nederlandsch wat betreft den Indo-Europeaan . In de
eerste plaats al heeft deze samenkoppeling de thans als
ietwat aanstootelijk vermeden afkorting Indo opgeleverd,
waarvoor men na het oprichten van den Indischen Bond
het woord Indier heeft trachten in to voeren, als het mannelijk
voor het voor goed gevestigde Indische = Indisch meisje,
Indische dame van gemengden bloede of van het land" .
Hierbij werd echter vergeten, dat het woord Indier reeds
in twee beteekenissen in gebruik geweest was, n .1 . in die
van 1 1 Europeesch inwoner van Indie ; 2 0 inlander . In de
laatste - ook de oudste - beteekenis staat bet nog steeds
in onze woordenboeken, bijv . inboorling van Indie (van
Dale), inboorling van 0 .- of W -Indie (Koenen) . Even aanstootelijk als Indo is half bloed (soms half-caste) in tegenstelling van het belachelijke pur-sang . Dit zijn woorden,
die men even als kleurling in de omgangstaal vermijdt, wat
men natuurlijk nog e.er doet met door het door Indo's
zelf wel eens met galgenhumor gebruikte blauwe of het
onverklaarbare klipsteen, de Indische benaming voor het
koraliet, die ook in eigenlijken zin in Holland niet bekend
') Vgl . vooral de omschrljving der beteekenis van kleurling Mi
van Dale en Kuipers met wat M. J . Koenen geeft.
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schijnt to zijn . 1) In onbruik geraken liplap 2) en Tipper
met bet verkleinwoord lippertje, terwijl Creool of Xreool
beperkt schijnt tot het vrouwelijk geslacht . 3) Om de
Indische beteekenis van Kreool goed in bet licht to stellen,
verwijs ik naar het pornographisch romannetje van Kepingin,
Liefdesavonturen eener Creoolsche op Java . Deze zegt van
zich zelf : ,Mijn vader, een in zijn levee geacht en rijk
industrieel to Soerabaja, was Franschman pur sang van
geboorte, iemand van bet opwekkende en voortvarende
blood, zijn ras eigen . Als jong man in Indie gekomen, had
hij spoedig de vrouwen des lands leeren liefhebben, om
ten slotte een huwelijk aan to gaan met mijne moeder.
Deze was een Indische, op en top . Eene Indo-Europeesche
vrouw dus . Of anders gezegd, een vrouw van gemengden
bloede, eene mestieze van bet slag, wat (sic!) men in Indie
algemeen als ,nonna" aanduidt .
Zij was voortgesproten uit het huwelijk tusschen een
voibloed Hollander (een toto) met eene zoogenaamde
Chineesche nonna. En als men nu voor oogen houdt, dat
deze laatste categorie in zich vervat afstammelingen van
gemengde verbintenissen tusschen Chineesche mannen en
Javaansche of Maleische vrouwen, dan kan men zich eerst
een duidelijk beeld scheppen van het mixtum van,,bloed",
') Vg] . S. K a I f f, Van 't oude Batavia, p . 17 : Doze laatsten [oesters] werden or gekweekt aan groote klipsteenen, die opzettelijk voor
dat doel in zee gowenteld werden, zoo ze er al niet waren .
') Vroeger had dit woord twee geheel andere beteekenissen : BU
S t a v o r i n u s 1793, vindt men in zijn Reizen I pag. 260 : „De kinderen
in Indie geboren, worden van de Europeers onderscheiden met den
naam van Liplappen, schoon beide de ouders in Europa geboren zijn ."
Vgl . Dl . II p . 10 : „Zoo ras de vrucht [van den Kokosboom] wat
meerder rijpte krijgt, verdikt bet sap, en zet zich aan de schil tot
een dikke gelei, dat tot een verfrisschend voedsel verstrekt, en Liplap
genoemd wordt ." Tegenwoordig spreken haast alleen do inlanders
nog van njonja-liplap. Verder heeft er eon werkwoord liplappen bestaan. In een ordonnantie uit do 18e eeuw wordt gelast een proof
to nemen „met bet liplappen der kleine vaartuigen" (Mr. van d e r
C h Us, Realia II p . 150 en III p . 311) .
') Ook is creolen in gebruik voor do bekende gouden oorringen,
zooals gedragen worden door Amerikaansche Creolen .
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dat bij de legging van mijn levenskiem zijn rol vervulde ."
Nog beleedigender dan Kreoolsche tegenover sommige
Indische meisjes is, die bet woord niet kennen in de beteekenis van : in Indie uit Europeesche ouders geboren
kind, zijn sinjo en nonna, waarvan bet eerste weer verkort wordt tot njo, ofschoon in den oorsprong dier
woorden niets beleedigends kan liggen . Immers de door
Prof. Veth in zijn Uit Oost en West nog enkel gegeven
spelling signo wijst op bet Portugeesche senhor = sinjeur,
beer, terwijl nonna vermoedelijk van bet Portugeesche dona
komt. Men moet hierbij echter in bet oog houden, dat bet
woord sinjo in den mond der totoks een andere beteekenis
heeft dan bij de kleurlingen zelf . Waar de Europeaan, die
zijn bloed „van vreemde smetten vrij" vindt, sinjo zegt
van iederen kleurling als hij met minachting spreekt,
gebruikt de kleurling, bet met dezelfde minachting van . . .
andere kleurlingen, maar dezulken, die op den allerlaagsten
trap staan van de denkbeeldige maatschappelijke ladder .
Deze laatste sinjo's zijn de door Prof. Veth bedoelde, die
hij beschrijft als volgt : ,Ofschoon van Europeanen, althans
Europeesche vaders, die vbor twee a drie eeuwen leefden,
afstammende, moeten zij echter, wegens de sterke inmenging
van inlandsch bloed, als kleurlingen beschouwd worden .
Doorgaans onder elkander huwende of zich weder met
inlandsche vrouwen verbindende, leven zij schier geheel
gescheiden van Europeanen of kleurlingen van nieuweren
oorsprong, en vormen bijna een eigen ras, dat een mengelmoes van Maleisch en Hollandsch van de slechtste soort
als taal heeft aangenomen, eigenaardige gewoonten 1) volgt
en zich, tengevolge van grove verwaarloozing, veelal door
groote stompzinnigheid en onkunde onderscheidt ."
Koenen geeft njo alleen in de beteekenis van : „jongeheer" en heeft dus bier een kleine aanvulling noodig . Waar
dit njo opgenomen is, had de afkorting non met bet ver') Een dezer waren ruim zestig jaar geleden de zoogenaamde
,hondenbruiloften", feestelijke samenkomsten 's avonds, die oindigden
met een . . . co-ire .
T . EN L . %v .

33
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kleinwoord nonnie, de aanspreking voor een klein meisje,
niet achterwege moge blijven . Een enkele maal slechts
wordt dit non als soortnaam voor meisje gebruikt, terwijl
njo bijv. in : 't is een echte njo of njootje steeds sinjo (kleurling) beteekent.
Een andere minachtende naam voor de door Veth geteekende soort van ongelukkige verschoppelingen, waaronder
er ook zijn, die bijv . een raad van Indie of een generaal
tot grootvader hebben, ispetjoe(k) 1) . Dit is evenals ,blauwe"
een aanduiding naar de kleur der huid, want petjoek is de
Javaansche benaming van een zwarten watervogel, dus to
vergelijken met het Jim Crow in den mond der Amerikanen .
Niet ten onrechte wordt de naam van dien vogel overdrachtelijk toegepast op bovenbedoelde soort van kleurlingen,
omdat zij dikwijls donkerder zijn dan de inlanders zelf .
Even minachtend als petjoe(k) is serani, een afleiding van
Nazareth of eigenlijk van Nazareer : in de Straits zegt men
nog altijd Neserani voor de Roomsch-Katholieken . Dit was
de naam, waarmee de Portugeezen door de Maleiers aangeduid werden en dien hun verbasterde nakomelingen behouden hebben, zooals ook aan de Kaap nog saran de
naam is voor den Christenkleurling . 2) Een curieuze mededeeling omtrent doze menschen haalt Schuchardt aan in zijne
Kreolische Studien uit Ong-tae-hae's : The Chinaman abroad s)
pag . 37 : ,Seranis or Portuguese. The Seranis are called by the
Chinese black demons ; there is no account of their forefahers
but they belong to Batavia, in which city they have a
church. In their reckoning of time, as well as in their
language and mode of writing they follow the Dutch, so
also in their apparel, houses, and furniture . Their men
are slenderly formed, but their women are beautiful, and
contract marriages with the Dutch, who seem to prefer
them . This class is principally employed as clercks or soldiers ;
they are of an artful disposition, and the Dutch, out of
') De k is hier zacht.
y) Do inlanders zelf noemen hun gedoopte broeders
') Do voorrede is van 1791, de vertaling van 1849 .

ook serani.

DE INDISCHE KLEURLINGEN EN HUN BENAMINGEN .

519

jealousy, will not allow them to rise in office ." Nu, of bet
de jalouzie van de Hollanders geweest is of iets anders, de
beteekenis van Serani (=allerminste sinjo, Christen-kleurling)
wijst er op, dat de black demons er niet op vooruit gegaan
zijn . Hoe laag de Portugeezen tegen bet midden der 18e
eeuw reeds van up tot down gekomen waren, blijkt uit
Heydt, Schauplatz (1741), waar gesproken wordt over bet
kerkhof der Portugeesche buitenkerk, overvol van Europeanen, matrozen, enz. en ook lag daar „der mehreste Teil
der inlandischen Schwarzen, welche sich zum Christlichen
Glauben gewendet and mit dem Spitznahmen Puntges
betitult werden ." 1) Dit Puntges is niets anders dan Porteges = Portugees.
Een ethnographische naam, die in de laatste jaren een
enkele maal voorkomt is Eurazier of Euraziaat 2 ) - er
bestaat zelfs een maatschappij Eurazie - beide naar bet
Engelsche Eurasian, een combinatie a la chemiloon (= chemise
+ pantaloon) van : Europa + Azie, ineengerold tot een
zoogenaamd porte manteau word .
Als historische benamingen zijn ons in de oudere werken
over Ned .-Indie overgeleverd : mesties, poesties, kasties en
toepas . Wat men bier onder verstaat vertelt Valentijn in
Dl . II, p . 256 van zijn bekend work. „De Mixsticen zijn
kinderen of van Hollandsche Vaders, en swarte Moeders
(want noit heb ik daar kinderen van een blanke Moeder,
en swarte Vader gesien, nog daar of gehoort) of wel van
swarte Moeders, Portugeesche Vaders, die men Toepassen
noemt, zijnde afsetsels der Portugeesen, die in de eerste
tyden met eygen bewilliging bier gebleven zijn ." ,,De eerste afsetsels van een Hollandsche Vader, en een
swarte Moeder, noemt men Mixticen, zynde vaal en sommige
al vrij bruyn van kleur, de kinderen van een Mystice en
een Hollander noemd men Poesticen, en de kinderen van
') Vgl . D r. d e H a a n, De Port . Buitenkerk, p. 39. Misschien is de
n een drukfout voor r.
') Zie o .a. den schandeltjk slecht vertaalden roman Ahana van
K . M . Edge .
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een Poestice en een Hollander Casticen, die by na zoo blank,
als een Hollander, zijn, en na welke men de kinderen, uyt
de volgende huwelijken voortkomende, weer onder de
Hollandsche telt ."
„Dit geslagt is, schoon meesten tijd niet zeer fraey (hoewel ik 'er eenige, die schoon waren, onder gezien heb) zeer
moedig en trots, zeer Tyrannig, en onverdraaglijk wreed
tegen hare slaven, schoon zij meest zelf van slaven
afkomstig zijn ."
Ten opzichte van de etymologie van twee van deze vier
woorden, zijn we evenzeer in bet onzekere als omtrent de
afleiding van liplap. Prof. Veth leidt wel mesties of van
bet Spaansche mestizo, Portugeesch mestizo of mistico, en
kasties van het Spaansche castizo, Portugeesch castico, beide
laatste = van goed, zuiver ras, maar bij poesties waagt hij
zich niet aan eenige afleiding, ofschoon het voor de hand
ligt bier to denken aan bet Portugeesche postigo = nagemaakt, ondergeschoven, valsch, terwijl hij bij toepas den
oorsprong van dit woord vindt in bet Malabaarsche
toepay _ tolk, onder verwerping van de volksetymologische
verklaring in Batavia in derzelver gelegenheid, die bier denkt
aan het Hollandsche werkwoord „toepassen" . Had hij er
aan gedacht, dan zou hij zeker ook een staaltje van „valsch
vernuft" gevonden hebben in de als aanhangsel vermelde
uitlegging van Nieuhoff in zijn Zee- en Lantreize, pag . 117,
waar de Toepassen reeds gelijk gesteld worden met do
Mardykers of vrijgelaten slaven : „De Mardykers of Toepassen
zijn landzaeten van verscheide Indiaansche volken, die
hierom, mijns oordeels, toepassen genaemt zijn, dewijl zij de
manieren, seden en godsdienst van dengenen, daer zy by
woonen, lichtelyk aennemen, en hen zelven toepassen .
Zommigen zeggen, dat zij van de Portugesen na den Topaes
alzoo allereerst zouden genoemt zijn, die d'alleredelste steen
in den tweeden trap, naest den diamant is : daer men
veelerlei verwen in ziet, die t'elkens met een draei veranderen ." Maar al heeft Prof. Veth het woord toepay gevonden,
hoe is de beteekenis van „folk" overgegaan in die van
„Portugeesche kleurling" 2 Inderdaad is er een toepay, zelfs
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(in het Tamil) een tupashi (u - oe) - het Hind . dobashi,
letterlijk : de tweetalige, maar dit is op een enkele uitzondering na overgeleverd met begin-d, niet-t 1). Aannemelijker is daarom de afleiding van Yule en Burnell in
Hobson-Jobson, welke prachtige compilatie Prof . Veth ongelukkigerwijze niet gekend heeft . Daar wordt als de oorsprong
van dit duistere woord het Perzische top-chi (= kanonnier)
aangenomen, wat met de beteekenis overeenkomt, want
die soort van Portugeezen werden gewoonlijk gebruikt als
soldaten, niet als tolken. 2) Een andere verklaring, misschien
een latere volksetymologische Umdeutung van het Perzische
woord, met aansluiting bij topi = hoed, vinden wij in het in
Hobson-Jobson gegeven citaat nit 1785 : „Topasses, black
foot soldiers, descended from Portuguese marrying natives,
called topasses because they wear hats."
Nog nergens heb ik echter vermeld gevonden de Cristietsen door Corn e 1 i s d e B ruin in zijn Reizen over Moskovie, door Persie en Indie genoemd als de soort volgende
op de Poestietsen met de bijvoeging dat zij „weinig in koleur
van de onzen verschillen ."
In de Hollandsche lexicographie is dit twintigtal met
Indo-Europeaan in verband staande woorden begrijpelijkerwijze slechts schraal vertegenwoordigd . Van Dale geeft,
min of meer volledig, enkel blauwe, creool, Eurazier, Indier,
Indo-Europeaan, halfbloed, kleurling, liplap, mesties . R . K .

Kuipers is vollediger, daar hij Veth Uit Oost en West vlijtig
geraadpleegd heeft, maar onbegrijpelijkerwijze vergeet hij
Indo en zelfs Indo-Europeaan! De spelling signo, die Kuypers
van Prof. Veth overneemt, krijgt men in Indie nooit to
zien. In Koenen zijn Verklarend Handwoordenboek, dat een
- veel to groote - massa Indische woorden - niet alle
juist 1 3) - bevat is sinjo terecht als hoofdwoord opgenomen .
')

Vgl . Yule & B u r n e 11, Hobson •Jobson i . v . dubash .
') Dit was reeds zoo in de 2e helft der 17e eeuw, zooals blijkt
nit een citaat van 1650 dat ik vond in the Indian Antiquary XXXIII
It is resolved to entertain about 100 Topasses or Black Portugez,
the better to guard the washers (pag . 256) .
') Zie bijv . njai en nonna !
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De woordenboeken voor de vreemde talen geven natuurlijk
nog minder . Zoo vindt men bijv . in Ten Bruggencate enkel
creool, kleurling en liplap.
Ten slotte moge mij hier de gelegenheid geboden worden
om een woord van hulde to brengen aan de firma Wolters
to Groningen, die op onbekrompen wijze den Heer Koenen
in staat gesteld heeft zich to verzekeren van de voorlichting
van een Indischman op het gebied der Indische woorden,
zoodat we over een paar jaar ten minste omtrent dit onderdeel der lexicographie ongeveer zullen zijn, waar wij wezen
moeten .
F. P . H. PRICK VAN WELY .
Mr . Cornelis, Januari 1905.

DE GENESTET EN BARBIER .

In Fantasio, Eerste Zang, koeplet IX-XIV geeft D e G .
de beschrijving van de jonge schone, die
Zoo ik 't wel versta, bij zooveel andere kreten,
Moot . . . Maria of Marie, of Mary heeten 1

Koeplet XIV begint
Mijn trouwe Hoorders, ik beging hier plagiaten,
Een van Barbier, een van Lord Byron . . .

Het oorspronkelike van Lord Byron is to vinden in
Don Juan, Canto V, strophe IV (reeds aangewezen door
Dr . Jan ten Brink in Gesch. der Noord-Nederlandsche
Letteren in de XIXe Eeuw II, 511), dat van Barbier meen
ik to kunnen aanwijzen in
A l'Ave Maria, sous les portes latines,
On entend bien des luths et des voix argentines,
On voit sur les balcons, derriere les cypres,
Bien de beaux jeunes gens qui se parlent de pres,
Bien des couples reveurs, qui, Is soir a la brune,
Se tiennent embrasses aux regards de la Tuns .
Il Pianto : Le Campo Santo, vs . 45 sqq.
(Jambes et poemes par Auguste Barbier, Paris E . Dentu, 5e ed . 1869) .

Bij Kritiek tekende de Dichter in de Inhoudsopgave aan
GU hebt Barbier's Jambes gelezen? . . . Ik ook .

Het gedicht herinnert sterk aan Melpomene op p. 52 van
dezelfde uitgave.
Rotterdam.

G . ENGELS .
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BEUKEN.
In aanvulling van bet artikel beuk (voorkomende bij
Boekenoogen „De Zaansche Volkstaal", kol . 60) in de beteekenis ,kleine ijzeren kookpot" kan ik meedeelen, dat
aan de Zaan ook nog bet daarvan afgeleide werkwoord
beuken voorkomt .
Ik boorde een jongen zeggen : „'k Hoef m'n vader van
middag geen eten naar de fabriek to brengen ; hij beukt."
Dit beteekent dan : de vader, die op een rijstfabriek werkt
eet then middag rijst van de fabriek en kookt ze daar .
Het woord wordt ook gebruikt door arbeiders aan een
meelfabriek, die in den schaftijd den kost doen met toebereid meel van hun fabriek .
In Wormerveer schijnt dit woord algemeen bekend to zijn .
B.

M . NOACH .

NOG BIJ TE VOEGEN
Bl . 98 . Bokje (eigenl . Bockje van de firma Bock to
Havanna) voor sigaar, niet altijd juist een slechte . Tijdschr .
24, 158 .
Bl. 100 . Popje = brievenbus, naar den beer Pop, zie
Taal en . Letteren 15, 109 .
G. A . N .

TE VERBETEREN .
Blz . 482, 4e reg. v . o. 1. : heel gewoon Nederl .
Laatste reg . I.: men het boek zelf.

BOEKAANKONDIGING .

G. BRANDT'S Leven van Vondel, met eene

Inleiding en Aanteekeningen voorzien door
Dr. EELCO VERWIJS. 2e druk, bewerkt door
Dr. J . HOEKSMA . Amst. 1905 . A . VERSLUYS .
Prijs f 0.75 .
Een uitstekende uitgaaf van Brandt's zo belangrijk Leven
van Vondel!
De eerste druk, door Verwijs bezorgd, verscheen in
1866, als 't vierde nummer van de Nederlandsche Klassieken. Dr . Hoeksma die (na bijna 40 jaar!) de 2e druk
bewerkte, heeft de tekst herzien, veel nieuwe aantekeningen
toegevoegd, veel oude verbeterd of in beknopter vorm
gebracht, sommige (nu overbodige) weggelaten .
Uit die aantekeningen blijkt dat dr . Hoeksma good op
de hoogte is van de uitgebreide Vondel-literatuur .
De Inleiding van de eerste druk is door een nieuwe
vervangen . Behandelde Verwijs hoofdzakelik de vraag wie
de schrijver was van de scherpe voorrede in het 2e deel
van Vondel's Poezy (1647), Hoeksma bespreekt deze kwestie
in een noot bij de tekst en wijst in zijn Inleiding meer
eigenaardig op Vollenhove's hulp bij 't samenstellen van
J. van Vondel's Leven .
Een enkele opmerking die ik maakte bij het doorbladeren
en doorlezen van deze uitgave, moge hier volgen . Had in
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de aantekeningen bij Palamedes geen melding moeten
gemaakt zijn van het Kort Bericht achter de amersfoortse
uitgaaf van 1736, waarin men leest : „De stoffe, waar uit
de Heer Vondel het treurspel, Palamedes genaemt, heeft
zamengesteld, is eerst in onrijm ontworpen door den taelen Histori-kundige Joannes Meursius, Hoogleeraar in de
Hooge Schoole to Leiden, en wel op 't verzoek van den
Heer van der Myle, Barnevelts schoonzoon, daar na door
Vondel in rijm gebracht, die toen noch onkundig in de
Grieksche Historian, verscheide zaeken verwart en duister
heeft voorgestelt" ?
Aan de waarheid van het verhaal dat de Aartsbisschop
van Mechelen tegen Vondel zei : „'t gaet al wel, sinjeur
Vondel ; maor ge zait nog op verre nao geenen Cats",
werd ook door van Lennep (die het aan Willems ontleende en zelf opsierde) getwijfeld . Mij dunkt terecht . In
ieder geval is het zeer onwaarschijnlik dat Vondel zelf
of een van zijn Katholieke vrienden het dialekt zou hebben
nagebootst, gesproken door de aartsbisschop, ,toen Vondel
van (deze) Maecenas het vormsel ontving ."
') Of V a n L e n n e p ook twijfelde ? Hi<j zegt wel in het XIIe deel
van ziju Vondel-uitgave, b1z . 218, dat bij 't verhaal van J a c o b
B o o n e n nam uit W i 11 e m s' Verhandeling . 1820-24 ; blz . 13 .
In doze Verhandeling over de Nederduijtsche Taal- en Letterkunde
opzigtelijk de Zuydelyke Provincien II p . 13 staat echter het volgende :
„Wie zou hat gelooven? Een der evengenoemde grondleggers der
Hollandsche letterkunde, Jacob Cats, aller Dichteren Bestevader mag
men ook als een grondlegger aenzien van het karakter der Belgische
Dichtkunst deezer en der volgende eeuw . Den zoetvloeyenden loop
zyner verzen, de gemakkelykheyd, eenvoudigheyd en natuerlykheyd
zyner vo6rdragt, het onopgesierde en zedelyke van zyne denkbeelden,
met een wo6rd, de volkmatigheyd der schryfwyze van V a d e r C a t s,
maekten hem, en maeken hem nu nog, den aengebeden Dichter der
Belgen. In weynige huysgezinnen ontbreeken zyne werken . Zy worden'er met onbeschryflyk genoegon geledzen en van buyten geleerd .
Ik ken'er in Antwerpen, die meer dan vyf duyzend verzon van hem,
vodr de vuyst opzeggen . Geheel anders is het met V o n d e l en H o o f t.
Deeze zyn weynig meer dan by naem bekend en hunne schriften
slechts in de Boekvertrekken der ingewyden . Hunne deftige en
kragtige tael, hun stout vernuft en do schitterende inkleeding hunner
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biz . 91 wordt 1648 genoemd als het jaar waarin de

Leeuwendalers verscheen . De oudste druk vermeldt het jaar
1647 . Er kan dunkt mij geen reden bestaan om aan ant
datering to denken . 2) Lang genoeg wist men vooruit dat de
vrede komen zou.
Bij de Herscheppinge van P . Ovidius Naso had wel gewezen
mogen worden op de Proeve van Taal- en Dichtkunde
in vrvjmoedige aanmerkingen op Vondels vertaalde Herscheppingen van Ovidius : voorgesteld door B. Huydecoper. Weinig

geschriften hebben op de beoefening van onze taal groter
invloed gehad .
Maar al zou hier of daar nog een opmerking of toevoeging
op z'n plaats zijn geweest, aan de degelikheid van Dr.
Hoeksma's work doen dergelijke kleinigheden geen afbreuk .

R. A . K .
Poezy, zyn, als 't waere, boven het bereyk des (sic) Belgische bovatting. Zuiks is niet to verwonderen . Daer onze ryken en meest
vermogenden sedert lang niet anders moor dan fransch leeren
en leezen en de beoefening van het Nederduytsch aen do minstdenkende volksklasse word overgelaeten, zoo moot natuerlyk do
gemakkelykheyd van C a t s a en do leesbehoefte der laetste voile
voldoening geeven . Waerschynelyk was dit ook reeds hot geval in
de zeventiende eeuw ; immers die Schryvers, welke toen en nader
hand zich niet benaerstigden om den styl van C a t s, zelfs met de
gebreken die'er aenkleeven, zich eygen to maeken, hebben onder ons
weynig opgang gemaekt. C a t s was het nee plus ultra van den
Belgischen Parnas. Van daer dat den Aertsbisscbop van Mechelen,
toen V o n d e 1 hem een zyner Dichtstukken opdroeg, deezen onvergelykelyken Dichter, grootelyks meende to prijzen, met hem to zeggen
zoo voortgaende zult gy C a t s evenaeren I"
B . H.
') Zie do Inleiding op de Leeuwendalers, van Dr. Hettema . Zw. Herdr .

KLEINE MEEDELINGEN .

Noord en Zuid . -

Culemborg,

Blom & Olivierse .
Met de nieuwen jaargang van deze ,Hulp bij de studie
der Nederlandsche Letteren, voor de Hoofdacte en voor
vergelijkende examens" zullen we (de Redactie) geregeld
vragen opgeven over de meest gelezen werken en we zullen
die zoo stellen, dat geen vraag kan beantwoord worden,
zonder dat men het gedeelte waarover die loopt, goed
begrij pt.
We wenschen de antwoorden der candidates to ontvangen : wat een aansporing kan zijn tot geregeld werken .
In een volgende aflevering wordt geplaatst of een uitwerking der opgaven door de Redactie . of een alleszins
voldoend antwoord van een inzender, wellicht met kantteekeningen van ons .
De namen der inzenders die voldoende antwoord gaven,
zullen, indien zij er niets tegen hebben, worden vermeld.
Beter nog ware het, indien alle inzenders hun werk gecorrigeerd terugkregen . In studie is een plan om dit mogelijk
to maken, tegen een uiterst geringe extra-vergoeding van de
candidates.
Oude o f nieuwe inteekenaars op Noord en Zuid, die
hieraan mee willen doen, gelieven zich op to geven bvj den
Redacteur . Ze hooren dan weldra meer van het plan .

KLEINE MEEDELINGEN .
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Het geregeld maken van schriftelijk werk, het geregeld
hanteeren van de pen is voor iederen candidaat-hoofdonderwijzer noodig, ja noodzakelijk . En alleen voor eene
categorie is het makers alleen reeds voldoende, n .l . voor
hen die 1 0. geregeld door blijven schrijven, ook al slaat
niemand een oog in het geschrevene, en die 2 0. na een
korteren of langeren tijd zelf hun werk streng nakijken .
We verklaren ons bereid, als zich moeilijkheden bij de
beantwoording voordoen, voldoende inlichtingen to verschaffen.
We zullen in een overzicht, waarin we geen namen
noemen, opgeven wat hoofdzakelijk in de ingezonden
stukken lof verdiende of verkeerd was opgevat .
Vragen, die de candidates to moeilijk vinden of die
blijkbaar buiten de thans gehuldigde wijze van examineeren
vallen, zullen we gaarne zelf beantwoorden, terwijl we
vooraf bij elk werk, dat behandeld wordt, een betrouwbare
uitgave zullen opgeven, waaraan de lezers zich bij hunne
studien kunnen houden .
We kozen deze stukken (die genoemd worden) omdat
deze juist bij voorkeur op examens behandeld worden .
Uit de ,circulaire" .

EDW . COREMANS. - De Nederlandsche
Letterkunde in Belgie sedert 1830, vertaald
door Leo J. Krtjn, - Rotterdam, Meindert
Boogaerdt Jun . ; Brussel, Vlaamsche Boekhandel. - 1904 .

Over 't algemeen weten weten we in Noord-Nederland
to weinig van Vlaamse schrijvers - al is de kennis
niet zo gering, als vele Vlamingen wel 'is veronderstellen,
in hun (wonderlik genoeg 1) vijandige stemming .
Nu echter verscheen een boekje, dat altans enige berichten van hun geeft.
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Het werd geschreven op last van de belgiese regering
voor de tentoonstelling in St . Louis .
't Geeft „in beknopte vorm," iets over de „letterkundige
evolutie van het Belgiese yolk ." In 't Boekje vindt men
antwoord op de vraag, wie er al zo geschreven hebben, en
schrijven in 't Vlaanderland, en wat ze schreven . De waardering zal ten Noorden van Schelde en Maas wel eens
wat anders uitvallen als van de Vlaming-samensteller .
't Is een goeie legger voor verdere notities . 't Bevat o .m .
Antheunis, Baekelmans (Lode), Beernaert, Bergmann
(Tony), Blommaert, Bogaerd, Bormans, Buysse (Cyriel),
Coninckx, Conscience, Coopman (Th .), Courtmans (Mevr .),
Dautzenberg, David (Jan Baptist), de Clercq (Rene), de
Cneudt (Richard), de Cort (Frans), de Geyter (Julius),
de Laet (Jan), de la Montague (Victor), Delcroix (Desire),
de Meyere (Victor), de Mont (Pol), de Smet (Alfred), de
Vos (Amand), Ferguut (Jan) zie van Droogenbroeck, Gezelle
(Guido), Lateur (Frank) zie Streuvels (Stijn), Loveling
(Rosalie), Loveling (Virginie), Ram (Hilda) zie Ramboux
(Mathilde), Rodenbach (Albrecht), Rooses (Max), Sabbe
(Maurits) Sleeckx, Snieders (August), Teirlinck (Herman),
Teirlinck (Isodore), van Duyse (Prudens), van Rijswijck
(Jan), van Rijswijck (Theodoor), Vermeylen, Verriest (Hugo),
Vuylsteke (Julius), Willems (Frans), Willems (Jan Frans) .

INHOUD TIJDSCHRIFTEN .

De XXste Eeuw . 1905, Nov. o .a . : E . Wits e n-V a n V I o t e n, De
jonge Steenbikker . - J u I i u s d e B o e r, Gedichten . - A I e i d a
van Pellecom, Fragment .
De Beweging . 1905, Nov. o .a. : Js. P. d e V o o y s, De Dichter Herman
Gorter . - F r e d e r i k v a n E e d e n, De kleine Johannes, derde
deel (vervolg) . - A l b e r t V e r w e y, De Lente .
Vlaanderen 1905, Nov . o .a. Aug . V e r m e y 1 e n, Op weg naar den
Hemel (vervolg en slot .)
Groot-Nederland, 1905 Sept . o .a. C y r i e 1 B u y s s e, Hot leven van
Rozeke van Dalen (III). - A n n i e S a l o m o n s, Gedichten . C . P . Brandt van Doorne, Uit do Gis (Slot) . - Henri
B ore 1, Een feest in de Preanger . Nov. 1905, o .a. : J . N . A ., Een
Moeder (I) . - Dr . F. B u i t e n r u s t H e t t e m a, Twee Friezen
(G(jsbert Japiks, J. H . Halbertsma) . - L e o M e e r t, Duiven .
molkers . - J . Jac . Thomson, De Stad . - Daan van der
Z e e, Politiekamer .
De Gids . 1905, Nov . o .a . : Is. Q u o r i d o, Kunstenaarsleven . Helene Lapidoth-Swarth, Voor een doode . - H. L. F.
P i s u i s s e, Petrarca's liefde-geschiedenis .

NIEUWE BOEKEN .

T . K. E. d e H a a s-0 k k e n, Olle Vrunden in Gronnegerland met
eon woord vooraf van Dr. G. W. S . Lingbeek. Meyer en
Schaafsma, Leeuwarden .
E . E . B. L a c o m b 16, Perles de la Podsie FranCaise contemporaine .
Van Holkema en Warendorf, Amsterdam .
A s h e . (P i e t v a n) Marcus en Theus . W . & L. J . Brusse,
Rotterdam .
S t r e u v e l s. (S t y n) Openlucht (vijf novellen) . Meindert Boogaerdt,
Rotterdam .
Sty n s . (R e i m o n d) Hard Labour 2 din. Meindert Boogaerdt,
Rotterdam .
K u y p e r s . Handleiding tot stemvorming en vloeiend spreken,
3e druk. . . E . Kluwer, Deventer .
N e 11 i e. Van Blond en Bruin . Kinder-Levensbeeldjes . Cohen Zonen .
Amsterdam .
S c h u i 1 . Het Offerlam . Dramatische Schets in 2 bedr. A. Land Ezn.,
Harlingen .
T o p N a e f f. De Dochter . A . W. Bruna & Zn ., Utrecht.
L a n g e r m a n s . Ons Prettigste Unrtje . A. W. Sijthoff.
H e ij e r m a n s . Gevleugelde Daden . C . A. J. v. Dishoek, Bussum.
E i g e n h u i s. Ergernissen v . Holkema & Warendorf Amsterdam .
W a 1 c h . (J a n) Eerste Gedichten . Stads Book- on Courantendrukkerb
Kampen .
P e r k . Hot nieuwe Hamburger Teekenonderwijs H . ten Brink. Meppel .

NEDERLANDSE VOLKSBOEKEN .
(Vervolg van b1z . 352 XVe jaargang .)

III .

OVER DE VOLKSBOEKEN .

5 . Genoechlvjcke History, Vanden schricklijcken ende onvervaerden Reus Gilias, Hoe by des grooten Conincx wonderschoone Dochter vant Eylant Helyce, van een Geest 'snachts
wegh-ghevoert, langhen tijt in bewaringhe hadde, ghesloten
aen kettinghs : Ende hoe int selve Coninckrijck een Smeetsknecht Sie-vreedt genaemt, gevonden wierde, 24 . Mans starckte
hebbende, welck tegens desen Reus 12 . Cubitus hooch, ghesonden
wierde om dese Dochter weder to verlossen, ende voor sijn
Bruyt to houden . 1)

De eerste druk, die van dit volksboek bekend is, is van
't jaar 1641 . Deze druk is door Dr . G. J. Boekenoogen in
z'n uitgaaf gebruikt. Hoewel op 't tietelblad vermeld staat
„Noyt voor desen in Druck geweest", valt 't toch to
betwijfelen, zegt Dr. B ., of dit wel juist is . Hoe 't zij, de
geschiedenis zelf is ongetwijfeld veel ouder . 't Verhaal van
Gilias, of liever van Sie-vreedt - want die is de hoofdpersoon - is 'n echt volksverhaal, in de door mij bedoelde
zin . 2) Er is ons in dat verhaal noch 'n stuk - of beter,
') Uitgeg . bij B r i 11, serie Nederl . Volksboeken nr . IV ; Me vorige
b1z. 377.
') Vgl . T. en L. XIV, 382 vgg.
34

jaarg.
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noch maar enkeles stukjAs - overgeleverd van de Nibelungensage . Ik denk me de verhouding waarin 't verhaal van
Sie-vreedt staat tot de Nibelungen-sage zo : Er is 'n muziekstuk, met 'n heel pakkend motief, dat iemand bijblijft,
als hij 't maar eenmaal gehoord heeft . En zo kan dit in
'n ander stuk worden teruggevonden, 't kan zelfs 'n ander
stuk hebben doen ontstaan. Maar natuurlik is 't daarbij
min of meer veranderd . Ook spreekt 't vanzelf, dat dat
„overnemen" volstrekt niet ,bewust" hoeft to zijn geweest .
Zo komt dan in de „genoechlijcke history vanden reus
Gilias" voor de Siegfried nit de Nibelungen : Sie-vreedt.
En dan komen er verder herinneringen aan de dwerg
Alberick : „'t Bergmanneken Mesines" ; aan de hoornen
huid die ontstond nit 't bloed van de verslagen draak ;
aan de tarnkappe, de mantel die onzichtbaar maakt .
Wat verder de inhoud van 't volksboek betreft, deze
blijkt voldoende nit de uitvoerige tietel, die 'k hierboven
in z'n geheel afschreef.
Dr. Boekenoogen wijst in de bijlagen achter z -n uitgaaf
erop, dat 't op de een of andere wijze samenhangt met 't
oude lied van de Huernen Seyfrid, dat weer 'n duits volksboek deed ontstaan. Dit volksboek is waarschijnlik jonger
dan 't onze .
Ter vergelijking laat 'k bier de plaatsen uit de beide
volksboeken volgen, die min of meer met mekaar overeenkomen : 't zijn er niet veel, en de overeenkomst is gewoonlik
ear „min" dan „weer" . 1) De hollandse Sie-vreedt is
eon Smits .knecht van ongelooflujcker cracht ende starckte, voor
wiens slaghen, al bet yser hoe dick ende grof het oock sun
mocht, tot kleyn hamersiagh wierde, woonachtich ter Stede
Melphis .
Meer in overeenstemming met der Nibelungen Siegfried
is de Siegfried van 't duitse volksboek . Er woonde n .l .
') 't Duitse lied en volksboek zijn uitgegeven door W. G o 1 t li e r
in de Neudrucke deutscher Litteraturwerke nr. 81, 82 . In de Einleitung
vindt men alles wat omtrent lied en volksboek bekend is .
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in den Niederlanden ein Koenig, mit Nahmen Sieghardus,
derselbe zeugete mit seiner Oemahlin oinen einigen Sohn,
genannt Siegfried . . . .

Toch is 't verschil dat op 't eerste gezicht zo groot schijnt,
tussen 'n smidsknecht en 'n koningszoon, niet zb erg . De
duitse Siegfried toch, die niet veel om vader en moeder
gaf, ging er van door.
Nun wohnote nechst vor den Waldo aussen vor dem Dorff
ein Schmidt, zu dem machte sich Siegfried, spricht denselben
an, ob er keinen Jungen odor Knecht von noethen, . . .

't Volgende hoofdstuk verhaalt dan, in overeenstemming
met wat in ons book zo maar terloops wordt medegedeeld.
Wie Siegfried das Eisen entzwey, and den Ambosz in die
Erde schlaegt . . . .

Merkwaardig is 't verschil tussen de beide volgende
plaatsen. Vooraf dit. 't Duitse volksboek draagt tot tietel
„Eine Wunderschoene Historie Von dem gehoernten Siegfried ."
Maar - Siegfried draagt of krijgt geen horens : evenals in
de Nibelungen, heeft hij 'n hoornen huid . Dus moest de
duitse tietel ,nicht der gehoernte, sondern der hoernerne
Siegfried heissen." 1) En nu is 't eigenaardig, dat de hollandse Sie-vreedt werkelik ,gehoornd" is .
Hier volgen de plaatsen .
Over drie Maenden, quam Sie •vreedt weer mettet Bergmanneken Mesines, ende gingen tsamen by eon seecker Reviere
Caspe genaemt. Wasschet u schouders hier uyt dose Reviere
seyde Mesines tot Sie •v reedt, soo sultghy hoornen krijgen,
soo hooch datse oock u hooft mode bedecken sullen '), daer na

') t . a . p . Einleitung, XXXV .
') Enige regels verder lezen we ook noch : „ende sun schouders
bewissen met hoorens dus dick als doornbosschen ." Naderhand waste
S . op raad van M e s i n e s z'n schouders met 't water van 'n beekje
dat ze langs kwamen „ende so haest bet water de Hoorens raeckte,
versmoltense als sneeuw ."
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sal ick u voeren noch aen een ander plaetse (waer of niemandt
anders kennisse heeft als ick alleen) daer sal ick u kayen
toonen, daer van ghy suit een Hamer maecken, welck stael
noch yser kan vernielen .
Tussen twee haakjes : men merkt hier hoe 't zwaard
,,Balming" van Siegfried uit de Nibelungen 'n hamer is
geworden .
Nu 't duits . In 't woud leeft 'n draak . Siegfried gooit
'n boom op 't ondier . Doze kunstbewerking past hij ook
op enige kleine draken toe ; hij
Laeufft damit eilends zum Koehler, nimmt Feuer, and zuendet
die Baeume ueber dem Gewuerme an, dasz sie alle verbrenneten,
Da flosz das Fett als ein kleines Baechlein dahin . Siegfried
tauchet den Finger in das Fett, wie dasselbe erkaltet, wird
es ein hartes Horn . Als Siegfried solches gewahr wird . ziehet
er sich gantz nackend aus, and ueberstreicht damit den gantzen
Leib, ohne zwischen den hoyden Schultern oder Achseln, dahin
kunte er nicht wohl kommen, dasz ihm dann auch endlich
sein Leben an demselben Orte gekostet, wie ihr hernachmahls
hoeren werdet. Dieses ist die Ursache, dasz man ihn den gehoern
ten [sic l] Siegfried genennet hat .
Wezen de tot nu toe aangehaalde plaatsen uit beide
boeken terug op de gemeenschappelike Siegfried van 't
Nibelungenlied, dit is met de volgende niet 't geval.
Hieruit blijkt dan tevens dat deze volksboeken ook noch
't zij in enig opzicht met elkaar of met noch 'n ander verhaal in verband staan .
Uit deze aanhaling komen we de aanleiding to weten
van 't optreden van Siegfried in de beide volksverhalen .
Den Coninck vant Eylant Helyce, hadde een wonderschoone
Dochter Eulalis genaemt, out ontrent vijfthien Jaeren, die
wierde van een Geest des nachts wech gevoert, niet to weten
aen wat hoeck des werelts . . .
In 't Duits lezen we noch iets meer omtrent die ontvoering
Koning Gibaldus, aan wiens hof Siegfried was opgenomen,
had 'n , ueberaus schoene Tochter ."

NEDERLANDSE VOLKSBOEKEN .

537

Nun begab sichs einmahl an einem heissen Mittag, dasz die
Jungfrau sich an ein Fenster stellete, and ') frische Lufft zn
schoopffen, siehe, da konimt sin grosser ungeheurer Drache daher
geflogen, dasz es nicht anders schiene, als ob die Burg gantz
im Feuer stuende, and fuehret die schoene Jungfrau Florigunda
mit sich in die Lufft hoch ueber das Gebuerg hinweg, dasz man
semen Schatten ueber sine viertel Meile auf dem Gebuerge
sehen kunte .

Nu krijgen we de ontmoeting met 't „Bergmanneken" weer 'n motief uit de Nibelungen .
Aldus noch spreeckende quam van verre eon kleyn manneken tot hem gegaen. Wat isset seyde dit manneken, dat ghy
dus clachtich bent in uwen geest, ende dus yvrich tot de
Goden roepet, segget my doch uwer clachten-reden . Sie-vreet
antwoorden : . . . Mesines seyde, de plaetse is my we] bekent,
ooc hot droevich roepen ends schreyen, maer wie kan of salse
verlossen ? Hot is goons menschen werck, ends wie isser die
desen Reus Gilias kan verwinnen, 12 . Cubitus of ellebogen hooch
sijnde . Sie-vreedt antwoorden, toont my de plaets, ende last my
dan sorgen .

Ook hier is 't duitse boek veel uitvoeriger en - aantrekkeliker dan 't hollandse .
. . . siehe, da kommt ein Zwerglein, Nahmens Egwaldus, auf
omen kohlschwwrtzen Rosse daher geritten, mit uoberaus koestlichen Kleidern, so mit Gold and Silber gezieret, and mit Edelgesteinen versetzetwaren, wie ihm dann wohl gebuehrte zu tragen .
Dann er war ein Koenig von grossen Reichthum, wie aus seiner
kostlichen gueldenen Crone, die er auf seinem Haupte hatte,
zu sehen .
Over al dit moois is S . ten hoogste verwonderd, en
Auch wegen seines Comitats, den er bey sich hatte, nemlich
Tausend Zwerge, alle wohl geputzt and gewapnet, die sich
dann Siegfrieden alle zu Diensten erboten .

') 1 . UM.
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Siegfried vraagt, na enige woorden met de dwergkoning
gewisseld to hebben
. . . der Koenig wolte ihm dock den Weg zum Drachenstein
zeigen . Darob Egwald, der Koenig, sehr erschrack, and spracht
Du solt solches nicht begehren, denn es wohnet davorn auf dem
Drachenstein ein ueberaus schrecklicher Drache, der haelt eine
schoene Jungfrau, eines Koeninges Tochter gefangen, welche
kein Mensch erloesen kan . . .
Uit vrees voor 't gevaar dat aan 't bezoek aan die plaats
was verbonden, wilde de dwergkoning echter geen verdere
opheldering geven. S. daarover vertoornd greep „den Zwerg
bey den Haaren, and schmisz ihn an eine steinerne Wand,
dasz ihm seine schoene Crone zu Stuecken fiel ." Dat hielp,
want nu vertelde Egwald aan S. :
Hier bey uns wohnet ein Riess, mit Nahmen Walffgrambaehr,
demselben gehoeret these gantze Gegend, and er hat tausend
Mann enter sich, die ihm alle zu Gebote stehen . Derselbe hat
den Schluessel zum Drachenstein . Da erfreuet sich Siegfried ueber
die Masse, and sprach : Nun zeige mir denselben bald . . .
Men ziet, de overeenkomst is duidelik, maar 't verschil
noch veel meer. 't Duits is, zoals 'k al schreef, veel uitvoeriger en fantastieser dan 't hollands . Met wat nu volgt,
is 't juist omgekeerd .
Nadat S. 't zoeven aangehaalde verzoek had gedaan,
lezen we in 't duitse volksboek
Da weiset er ihm fuerbasz zu dem Berge bey ether steinern
Wand, da der Riese seine Wohnung hatte . Da nun Siegfried
solches vernahm, klopffet or an die Thuer, and heist den Riesen
zu ihm heraus gehen .
Hier wordt in 't hollandse verhaal alles veel grootser
voorgesteld
Als sy nu drie dagen met malkanderen gereyst waren door
dit Geberchte Seltim, siet seyde Mesines tot Sie •vreedt, daer
is do klippige Rotze, waer uyt desen Reus Gilias somwijlen is
uyt ende ingaende, een schric voor ons allegaer, ends daer
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binnen is een ysere deur ende met 24 . sloten version, sestien
Cubitus hooch . Dit niet tegenstaende, gaet Sie-vreedt voorts,
ende het Berghmanneken met hem, tot aen dose deur : daer
voor comende, packt Sie-vreedt sun Smeets-gereetschap of, daer
onder eenen hamer 200 . pont swaer, ende eon corten pongiaert
vier handen breet, hier mede ghereet zljnde, kiopt met een
groote fury aen, sulcx datter 6 . sloten 'tseffens afvielen elck
over 50 . pondt ysers swaer, waer over Mesines hem seer verwonderde, hielt hem int verborgen, ende verlangde wat hier
of soude komen .

Nu krijgen we 't gesprek en 't gevecht met de reus . Im
grossen and ganzen stemmen deze natuurlik in de beide
volksboeken met mekaar overeen : 't is 't gewone model
van 'n duel - 't zij tussen twee ridders, 't zij tussen 'n
ridder en 'n reus of zo - dat we tal van keren in onze
m .e. letteren aantreffen . 'k Laat nu hier volgen die gedeelten
daaruit, die ons de verwantschap tussen de beide volksboeken vertonen .
. . .

ende den Reus volght hem ende slaet met eon groote
cracht naer Sie-vreedt, dat des Reusens swaert een vaem diep
in d'aerden drong .

lets dergeliks overkomt ook de Reus in 't duitse verhaal
. . .

and fasset die eiserne Stange, and schlug damit solch
einen ungeheuren Schlag nach Siegfrieden, dasz die Aeste von
den Baeumen umher stoben, and die Stange fast halb in die
Erde fuhr .

Na 't eerste gevecht volgt dan in beide verhalen enige
rust voor de strijdende partijen . In 't hollandse verhaal
is 't Sie-vreedt, die verdwijnt, om eerst na drie maanden
terug to komen, terwijl hij in die tussentijd z'n ,horens"
heeft gekregen . In 't duitse boek neemt daarentegen de reus
enige ogenblikken rust, om z'n wonden to verbinden en
zich opniew to wapenen .
Na 'n hevig gevecht behoudt S . de overhand.
Als nu desen grooten Reus aldus op der aerden lagh, dwong
hem Sie-vreedt, dat by seggen sonde, hoe by verder kost komen
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tot dose gevanghene Dochter, indien ghy 't seght, sat ick u
het overige leven schencken .

Daarop wijst Gilias 'm de sleutel, maar op raad van
Mesines slaat S . de reus daarna „de harsenen in" .
Wie nun der Riese mit sechzehn tieffen Wunden gefaellet war,
begunte or um sein Leben zu bitten . , . Siegfried sprach : Das
solt du von mir gewaehret seyn, daferne du mir die Jungfrau
Florigunda vom Drachenstein wilt gewinnen helffen . Das versprach er ihm mit aller Treue zu thun .

De reus is echter niet zo trouw : tot driemaal toe tracht
hij S. er weer onder to krijgen, maar dit lukt niet ; en de
derde maal wordt hij door S . van de Drachenstein afgeworpen, „dasz er gantz zerschmettert ."
De eerste maal had de trouweloze reus S . zelfs onverhoods zulk 'n slag toegebracht, dat deze ter aarde viel .
En nu krijgen we noch's 'n herinnering aan 't Nibelungenlied
Da nun Siegfried also unter seinem Schilde auf der Erden
lag, da kam das Zwerglein, and setzte ihm eine Nebelkappen
auf, dasz ihn der Riese nicht sehen konte .

Ook in 't hollandse verhaal komt deze herinnering voor .
Aan 't eind van 't eerste gevecht, slaat de reus de hamer
van S . middendoor en krijgt S . 'n grote wonde in z'n
rechter schouder . En Gilias zou 'm overwonnen hebben
„ten waer dat door desen slagh bet vier des Reusens oogen
schimmerich gemaeckt hadde, daerom by by cans in een
half uyr niet weer sien koste ."
Messines dit siende, welck over al net by was, nochtans int
verborgen, omlommerde Sie-vreedt met een Mis, ende voerde
hem wech naer sun Wooninge . . .

En dan komt S . pas over drie maanden terug .
En eindelik 't slot van 't verhaal . 't Duitse volksboek
heeft bier weer de herinnering aan 't Nibelungenlied bewaard .
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Hagenwald, de zwager van S . is naijverig op diens roem .
Nadat hij acht j aar met Florigunda gehuwd was (dit had de
dwerg al voorspeld), was Siegfried eens met z'n zwager op
de jacht .
Weil aber derselbe Tag sehr heisz, and Siegfried sich sehr
erhitzet, begiebt er sich zu einen Brunnen in dem Ockerwalde,
leget sein Angesicht in denselben, sich zu erkuehlen . Das ersiehet
sein Schwager, der grimmige Hagenwald, and gedencket bey
sich selber : Diese Gelegenheit begiebt sich nicht alle Wege,
die mustu nicht versaeumen, dann these 1st die rechte Zeit,
dich an deinem Feind zur achen . Nimmt sein Rappier, and stoesset
den Siegfried zwischen die beyden Schulter, da or fleischern
and nicht hoernig war, hinein, dasz die Spitze bisz an die
Brust hinein gieng, dasz er davon zur Stund todt blieb .

In 't hollandse verhaal is alleen de afgunst als oorzaak
van de dood van S . overgebleven . 1) 't Huwelik tussen S .
en Eulalis schijnt niet eens voltrokken to zijn .
Ende wierde eyndelijck van de vierentwintich Brooders
[van Eulalis] door oprockenen van andere Hovelingen, die niet
sion kosten, dat een Smeedts-knecht tot sulcken staet verheft
wierde, Sie-vreedt met vergif ghedoodet . . .

't Duitse volksboek verhaalt dan nosh, hoe de dood van
Siegfried werd gewroken ; 't hollandse is hiermee uit ; alleen
wordt noch vermeld, dat niet lang daarna Eulalis stierf
,,door hartseer."
Noch 'n kort woord over de verhouding van ons volksboek tot der Nibelungen-Siegfried en tot 't duitse volksboek .
't Lijkt me toe dat we in de historie van Gilias sporen
1) Merkwaardig is noch, dat de ,wijsen" verordieneerden, dat de
kleren van E u l a l i s „aen de Godin D i a n a e gheheylight" moesten
worden,,,ende Sie-vreedts kleedingenendewapenaen Vulcanus,
ende het wonderlijck Scheepken aen M e r cur i u s ; ende schreven
desen Feestdach de wijsen, boven alle andere Feestdagen in haer
boeck van sacrificie ."
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vinden van drie, resp . twee oudere verhalen . Vooreerst de
geschiedenis van Siegfried uit 't Nibelungenlied en uit 't
duitse volksboek, of alleen die uit 't laatste . Dit waag 'k
niet to beslissen . En dan komt 't me zeer waarschijnlik
voor dat ons volksboek ook staat onder de invloed van
noch 'n ander verhaal, waarin de held ,gehoornd" wordt . 1)
't Lijkt me anders niet good to verklaren, dat waar de
geschiedenis van Siegfried - neem de Nibelungen of 't
duitse volksverhaal - zo duidelik spreekt van 't onkwetsbaar zijn tengevolge van de hoornen huid, dat daaruit
ontstaan zou zijn, 'n verhaal van twee horen, op de schouders, die later afgewassen konden worden . In verband
daarmee moest dan ook wel de dood van Sie-vreedt 'n
andere worden (of was 't in dat verhaal), als die van
Siegfried . Wellicht dat kenners van, of onderzoekers naar
volksverhalen iets kunnen vinden, dat van invloed is geweest op 't hier besproken volksverhaal . Zou men daarvoor
naar Griekenland of zo moeten gaan ? 'k Denk bij 't stellen
van deze vraag aan wat 'k vermeldde in de noot op de
vorige bldz. en aan enkele vreemde namen in 't boek . Dit kan
natuurlik ook wel iets wezen van de bewerker van 't volksboek. Maar 't geeft toch to denken .
6. Den droefliken strijt die opte berth va Ronceuale in
Hispanien gheschiede daer Rolant en Olivier mette fluer
van Kerstenrvjc verslagen waren . ')
Ook deze herdruk is bezorgd door Dr . G . J. Boekenoogen.
Van dit volksboek zijn noch slechts 'n paar eksemplaren
over van twee uitgaven ; de eerste is van 't begin van de
16e eew, uitgegeven door Willem Vorsterman, en nu
herdrukt ; de twede is van 1576 . Ongetwijfeld hebben er
meer drukken van bestaan, o .a. van 1552 . s)
') Is dit zo, dan is 't natuurlik louter toeval, dat de voor't duitse
verhaal onjuiste tietel met „gehoernt" voor 't hollandse boek vol
komen past.
°) Uitgeg . blj B r i 11, nr . I.
3) Zie verder de Bijlagen .
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't Is zo'n echt oud volksverhaal, dat van „den droeflicken
strijt van Roncevale ." Interessant vooral ook daarom, omdat
in dit boek, waarin 'n histories feit verhaald wordt, beter dan
in andere volksverhalen de working van de ,volksgeest" in
de mondelinge traditie is na to gaan .
Men kent de geschiedenis, die 't eerst in 't Rolandslied
is bezongen, aan welk lied ons volksboek verwant is . De
15e Augustus 778 werd de achterhoede van 't leger van
Karel de Grote, na 'n veldtocht tegen de Moren in Spanje,
in 't dal van Roncevaux in de Pyreneedn door de baskiese
bergbevolking overvallen en vernietigd . Doze gebeurtenis
nu werd in verschillende volksliederen bezongen, die in de
twede helft van de lie eew 'n vastere vorm kregen,
doordat ze door 'n zekere Turold werden opgeschreven .
Toen dit gebeurde, had 't verhaal natuurlik al verschillende
veranderingen ondergaan, en week 't in veel opzichten of
van 't historiese feit. Zo zijn in de Chanson de Roland 1)
de Basken „Sarasinen" geworden . De mogelikheid dat de
Sarasenen de Basken to hulp zouden zijn gekomen is niet
uitgesloten, maar wordt door geen enkel histories getuigenis
tot werkelikheid . Ook werden ze door Karel voor de nederlaag, die ze z'n mannen hadden toegebracht, in 't lied
getuchtigd : in werkelikheid is daarvan geen sprake geweest,
doordat de Basken zich na hun overwinning in 't gebergte
hadden teruggetrokken . De voor 't volksverhaal meest
tieperende, en daarom de merkwaardigste verandering is
wel, dat langzamerhand de strijd zelf en wat ermee in
verband stond al groter afmetingen ging aannemen, zodat
die in 't lied als 'n reusachtige worsteling wordt voorgesteld .
Mischien is dat gebeurd onder invloed van de verhalen
van 'n andere nederlaag in 824 van de Fransen door
diezelfde Basken in de Pyreneeen, waarvan men leest in
de Annales van Angilbert en in de Vita Hludovici .
Mgt de strijd ontwikkelde zich ook de fieguur van een
van de drie aanvoerders die bij Roncevaux sneuvelden
1) Voor do inhoud is zeer aan to bevelen do dichterlike analieze
van 't lied door Leon G a u t i e r in z'n Les Epopees francaises. III .
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Hruodland . ) Deze word de hoofdpersoon, om wie de hele
gebeurtenis word gegroepeerd. Aan hem word zelfs ook
'n bovennatuurlike kracht toegeschreven. Als tegenhanger
van de edele en dappere Roland leverde 't gedicht 't beeld
van de verrader Ganelon . Ook zijn fieguur heeft'n histories
prototiepe, n.l . Wenilo, aartsbischop van Sens, die de zaak
van Karel de Kale verried, door de partij to kiezen van
Lodewijk de Duitser, en die door Karel in 't concilie van
Savonnieres in 859 word veroordeeld . ~)
Zo vindt men in 't gedicht, wat de historiese feiten
betreft, verdichte waarheid en ware verdichting dooreen .
Noch 'n tieperend iets voor 't volksverhaal is, dat 't
veranderd is met de maatschappij waarin 't yolk leefde .
't Geeft ons n .l . geen beeld van de 8e of 9e eew, maar
't vertoont ons de feudale maatschappij van de 10e en 11e
eew, do tijd dus waarin van 't levende volksverhaal 'n
afgietsel word genomen in de vorm van 't opgeschreven
Rolandslied.
Op een ding moot noch de aandacht gevestigd worden,
n.l . dat er enkele echt germaanse trekken in 't gedicht
zijn bewaard gebleven : Zo b .v. de beperkte macht die
Karel heeft ; hij is to Cordova onder 'n pijnboom gezeten ;
hij bekleedt z'n gezanten met handschoen en staf, naar
oud-frankies gebruik ; de rechtspleging ;'t wapenbroederschap
van Roland en Olivier .
De volgende sijfers 3) demonstreren enigermate de popularieteit van dat nude lied . Er bestaan van de Chanson de
Roland 10 verschillende handschriften ('t oudste - niet 't
oorspronkelike : dat is verloren gegaan - berust op de
Biebl . in Oxford) ; ruim 46 varianten en omwerkingen van
't tema (tot deze varianten hoort ook de groep teksten die
bekend zijn onder de naam van Romans de Roncevaux) ;
30 uitgaven of vertalingen . Verder kunnen vanaf de 16e
I) De beide andere waren Egg i hard en A n s h e l m ; zie E g i nh a r d in z'n Vita Caroli Magni .
') Anales Bertiniani .
') Ontleend aan L. G a u t i e r t . a. p . pag. 493 ss.
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eew 'n kleine 300 werken vermeld worden, die de Chanson
tot onderwerp hebben gehad .
Zoals bekend is, hebben we bij ons 4 kleine fragmenten
van 3 of 4 verschillende afschriften van 'n mnl . vertaling
van een van de Romans de Roncevaux . En dan ons volksboek, waarover nu noch 'n paar opmerkingen .
't Is ten dele in proza geschreven, ten dole berijmd ; de
samensteller is in de afwisseling daarvan geheel willekeurig
to work gegaan ; de grootste helft is berijmd.
't Gebeurt noch al eens in de oudere geschriften La .,
en in de volksverhalen i.b., dat de schrijver of verteller
op z'n verhaal vooruitloopt . Dikwels gebeurt dit maar
met 'n enkele korte zin, waarmee hij de afloop van 'teen
of ander vast even zegt. Zo iets is dan in zekere zin 'n
bewijs, dat de auteur beheerst wordt door z'n onderwerp : 't vervult 'm in die mate dat hij niet in staat is 't
verhaal geregeld voortgang to doen hebben . Hij laat z'n
hoorders of lezers al vast even 'n kijkje nemen enige bladzijden verder, soms al op de laatste bladzij . We kennen
deze menselike zwakheid ook van de lezers, die midden in
'n boeiend verhaal even aan 't eind van 't boek moeten
zien, of ze mekaar ook krijgen ." En nu is 't 'n bewijs
van de diepe indruk die 't verraad van Guwelloen (Ganelon)
en de dood van Rolant en z'n dappere metgezellen op de
verteller maakte, dat hierop herhaalde malen al wordt
gewezen, vanaf 't begin van 't boek . Zo b.v. in 't hoofdstuk
waarin verhaald wordt „Hoe Guwelloen ghecoren wert om
die diffiancie in heydenis to doen van alle die ghenoten ."
G. vat bier 't plan op om verschillende edelen „te nieute
[te] brengen ende [te] verraden" ,metten cortsten gheseyt
alle die ander edele ridderen die metten vrome grave
Rolant in die avantgaerde trecken souden, dwelcke hi lacen
volbrochte . 1 ) Dan in 't hfdst ., waarin we lezen hoe Rolant
met z'n mannen van Karel afscheid nam om naar Spanje
to trekken . Daarover verblijdt zich Guwelloen, „hopende dat
alle vanden heydenen verslagen souden worden, dwelc lacen
') blz . 7.
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also gheschiede." 1 ) Bij de beschrijving van 't gevecht met
de ,Sarasinen", worden enkele ridders opgenoemd, die
,,Ogier van Denemercken" die bij Rolant was, bij zich had.
En dan beet 't : ,Alle dit edel ridderlijc gheselscap wert
oeck verslagen opten Roncevale so die historie noch verclaren
sal." 2) Als beschreven is, hoe dapper bischop Tulpijn was,
lezen we deze klacht : „Och hoe mocht God ghedogen dat
die vrome ridder verslaghen wert nader hant inden selven
anxteliken strijt so die historie hier na verclaren 8al ." $)
Ook uitroepen als de volgende zijn to verklaren nit de
grote bewondering van de verteller voor de helden die daar
sneuvelden, uit de grote smart die hij voor hun droevig lot
gevoelde

• druckeliken strut voor kerstenrljck want die bloeme van
alien ridderscap hier meest al verslagen bleef . Och wie soude
bescriven de vromicheyt van Rolant ende Olivier . . . `)
• edel couragie, o onverwinnelike herten, wie soude connen
volscriven die grote vroemheyt die ghi daer bedreeft . . . `)
• vroem herte vol couragien, o onverwinnelike sinnen eons
gheesteliken prelaets [t w . bischop Tulpijn .], o ghetronwe
kersten, o vrome ridder Gods, o manlijc pilaer der heyliger
kercken die metten sweerde so veel wonders bedreef . . . °)
En dan dit

• Guwelloen Guwelloen hoe mocht ghijt ghedoen dat ghi
so veel edel kersten bloats verriet ende dedet vermoorden om
u grote hooverde, want bi dinen toedoen was die bloeme van
alien kerstenen vergulden sporen op den Roncevale verslaghen . ')
Als alien verslagen zijn, en als ook verteld is, „hoe Rolant
sijn eynde dede", is 't 'n behoefte des barten van de ver-.
teller ,een tort lof van Rolant ende Olivier" in to lassen .
Ik schrijf ook dit hier noch af, om daarmee tevens 'n
staaltje to geven van 't berijmde gedeelte van 't volksboek .
't Is niet meer dan rederijkersgerijmel ; zelfs deze klacht
niet .
') bl .
°)

11 .
b1z.42.

')
')

b1z . 21 .
blz .20.

') b1z.42 .

`)

biz . 19.

°) b1z .
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Wel droeflijc is to beweenen die doot
Van Olivier ende Rolant den grave eerbaer
Die nu leven in vruechden groot
Met Gode verciert in die hemelsehe schaer.
Van edelen seden waren si so claer .
Dat haer niemant en scheen ghelijck to son
Gods tempel si oeffenden devoet dats waer
Den wonden des lants waren si een medicijn
Een hope des ]ants waren si certeyn .
Beschermers over weduwen ende weesen
Den armen den gasten eon milde fonteyn
Van wt der gracien Gods gheresen
Van alien ridderscappen waren si tyreyn
Hi ende Olivier Gods wet vermeerende
Dies si met vruechden in des hemels pleyn
Bi Gode eewelijck son triumpherende . ')

Op noch twee plaatsen uit 't volksboek wens 'k hier
even de aandacht to vestigen ; twee plaatsen die bewijzen
dat de verteller, al was hij ook noch zo onder de indruk
van de gebeurtenis die hij beschreef, 't toch wel heel
goed wist dat 't maar geen gewoon verhaaltje was, maar
dat hij ,historie" behandelde .
Gautier was Ogier to hulp gekomen, maar spoedig verloor hij 'in weer nit 't oog ,om die grote menichte der
heydenen", en daarna zag hij hem nooit weer . En dan
heet 't verder :
Sommige spaensche historien segghen dat hi wech gheleyt
was vander alvinnen gheheeten Mergheyne in eenen berch,
ends dat bi opten Roncevale niet verslagen en was, dwelcke
is God almachtich last scheyden oft alsoe is oft niet . Want
die wercken Gods son wonderlijc ends onbegripelijc den
menscheliken sinnen . °)

Lets dergeliks werd ook verteld van „den roden Galeaen ."
Doze heft 'n klacht aan over de dood van z'n broer Galerant. Hij wil deze niet larger overleven ,ende trat na die
Sarasinen ."
')

blz .72 .

')

bl.52 .
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Nu segghen die sommige dat hi oec wech gheleyt was int
gheberchte, want sinen horen helm scilt ende sweert vantmen
daer ligghen maer sijn lichaem en vantmen noyt, mer is geeft
God op oft so is of niet . ')

Laat 'k ten slotte vermelden, dat drie afbeeldingen
volksboek versieren : een op 't tietelblad, waar we Keizer
Karel op 'n troon zien zitten, omringd van paladijnen, en
afscheid nemende van Roland . De twee in 't boek zijn
afbeeldingen van gevechten.

dit

Den Haag,
')

blz 53.

Sept . '05 .

P. L .

VAN EcK JR .

INPERKING VAN LITERATUURONDERWIJS .

Op enige examens levert ook de nederlandse literatuur
vraagstof : op de eindexamens van de hogere burgerschool,
de examens voor hoofdonderwijzer b .v. Literatuur wordt
onderwezen op gymnasia en hogere burgerscholen, op
rijkskweekscholen en ,kursussen" voor de hoofdakte .
Kraehtens zijn aard is dit onderwijs middelbaar . Wat
volgt is een pogen om to verdedigen, dat bij die examens
en bij dat onderwijs inperking van het gebied der literatuur
gewenst, wijl nodig is .
*
Zo moeielik het is bij velen bijval to vinden, wanneer
men het doel van de opvoeding omschrijft, zo eenstemmig
schier luidt de uitspraak omtrent dat van het onderwijs,
vooral wanneer men zich terugtrekt uitsluitend op het
terrein van het middelbaar onderwijs : dat doel is een
evenredige kombinatie van kunnen en kennen bij de leerlingen to verkrijgen .
Ter opening van de lessen aan de Vrije Universiteit to
Amsterdam sprak Dr . H . Bavinck onlangs over : ,Geleerdheid en Wetenschap" 1) De naam van scherp denker en
grondig geleerde, die deze kalvinistiese professor theologiae
') Geleerdheid en Wetenschap door Dr. H . Bavinck, Boekhandel
voorheen HOveker en Wormser, Amsterdam 1905 .
35
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bezit ook buiten de kring van zijn vak- en geestverwanten,
heeft hij ook in deze rede hooggehouden . In vormsoberte
scherp zich aftekenend tegen de vaak onnodige exuberantie
der oraties van zijn beroemder oud-kollega, heeft deze rede
de verdienste van waar 't om gaat klaar to zeggen .
Er is een opvatting van studie geweest als zou deze ,in
„niets anders dan in toeeigening van bet reeds voorhandene
„bestaan . Zeker ware ze ook dan nog een ernstige en
„moeilijke arbeid ; maar haar einddoel lag dan niet zoozeer
,in bet beoefenen van wetenschap, als wel in bet najagen
„van geleerdheid . Een trouw geheugen ware dan hooger
„te schatten dan een zelfstandig oordeel . En boekenkennis
„droeg dan den eerepalm boven bet zelfstandig denken
„weg." 1) Aardig typeert de beer Bavinck deze opvatting
in Vondel, „die de hoogste eer, welke hij Gerard Vossius
„bewijzen kon in deze woorden samenvatte, dat zijn brein
„heugenis had van meer dan vijftig eeuwen en dat alwat
„in boeken stond in zijn hoofd gevaren was ." 2) Er is een
andere opvatting : ,Bij bet leeren komt bet meer op bet
„oordeel dan op bet geheugen aan . Doel van bet onderwijs,
„reeds in de lagere maar vooral in de hoogere school, is
„niet bet bijbrengen van kennis zoozeer als wel bet vormen
,,van bet intellect, bet ontwikkelen van den leerling tot
„zelfstandig onderzoek." 3) Daartussen neemt de redenaar
positie op velerlei grond en hij weet aan bet einde van
zijn betoog een gelukkig woord to vinden, aan de Spreukedichter ontleend, waarin beiderlei streven samenloopt en
harmonies tot eenbeid is gekomen : ,welgelukzalig is de
,,menscb, die wijsheid vindt, en de mensch, die verstandig„heid voortbrengt." 4)
Men behoeft geen geestverwant van de spreker to zijn
om met zijn hoofdgedachte in to stemmen : de twee-eenheid
van kunnen en kunnen moet einddoel van onderwijs zijn,
';

t. a.
°) t. a .
') t. a .
*) t. a .

p.
p.
p.
p.

b1z .
b1z .
blz .
b1z .

6.
11 .
14 .
29 .
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Wel doet de geschiedenis - der wetenschap zien, dat nu eens
bet kennen, dan weer bet kunnen overmatig ward geaccentreerd, maar ook, dat eenzijdigheid in dezen altijd een
natuurlike straf vond . Geen wonder, waar toch in elke
levenssfeer bet samentreffen van bet receptieve en bet
produktieve de hoogste volmaking, d,i . de eerste eis is .

Nu behoeft wat voor bet onderwijs-complex geldt, niet
altijd per se door to gaan voor elk onderdeel, elk vak,
zo men dat noemt . Zo schijnt bet mij toe, dat bij bet
wiskundig onderwijs bet streven moet gericht zijn op bet
terugbrengen van bet kennen tot minimale proportie ; zo
zal bij bet botanies onderwijs (ik herinner, dat ik over het
middelbaar spreek) de schaal zeer ver juist naar bet
kennen overhellen . Eerst wanneer de aard van bet literatuuronderwijs is aangegeven, kan blijken of nit de algemene
stelling per modum determinationis hetzelfde voor bet
biezondere geval volgt.
* *
*
Vooraf moat nog een opmerking gemaakt . Er is bij bet
onderwijs geven een oude strijd : moet de behandeling van
een vak zich uitbreiden tot bet geven van een algemeen
begrip van bet gehele terrein, waarbij de grondigheid der
kennis natuurlik scha lijdt, of is begrenzing gewenst om
aan de eis van grotere degelikheid to voldoen . Tot voor
enige jaren was de specialisering en vogue . Dr . Bussemaker
vertelt in zijn rede to Leiden : „Toen een jong academisch
„docent in Duitschland eens ward aangespoord een college
me geven over de geschiedenis der 16de eeuw, luidde bet
„verontwaardigde bescheid : „hoe kunt ge van me ver„onderstellen, dat ik zoo onwetenschappelijk en dilettantiscb
„in de breedte zou gaan . Mijn levenstaak is de geschiedenis
,,van Duitschland van 1525-1530!" 1) Daarin had de
1) Over de Waardeering der feiten in Geschiedvorsching en Geschiedschrijving door Dr . Th . Bussemaker, Groningen 1905, blz . 7.
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specialist zich geridikuhseerd . Dat ook hier reaktie is gekomen (het voorbeeld werd aan het hoger onderwijs ontleend,
maar geldt ook voor het middelbaar) behoeft niemand to
verwonderen . Dat niets blijft, maar alles vloeit, heeft reeds
Plato geleerd en treft allermeest het geestelike . Om een
voorbeeld to noemen, genomen uit dezelfde omgeving . In
de inleiding tot de Weltgeschichte van Helmolt en Cie .
opponeert de hoofdleider zelf heftig tegen het ,Spezialistentum" . ,Allmahlich ringt sich doch die Ueberzeugung dureb,
dasz die Allgemeinheit das Arbeitsfeld des Gebildeten ,ist ." 1)
En overal elders hoort men stemmen, die het detailonderzoek willen laten varen om aan konstruktieve arbeid to gaan .
De vraag is nu, hoe zich algemeen overzicht en detaillering bij het middelbaar onderwijs moeten verhouden . En
dan lijkt het mij, dat waar hier niet alleen het kennen,
de geleerdheid, maar niet minder, ja veel meer, het kunnen,
de wetenschap, doel van onderwijs moet zijn, detaillering
gewenst is van een niet to klein onderdeel, naast een
vluchtig overzicht van het geheel . Wie leren wil konklusies
to trekken, leert dat niet, wanneer hem slechts enkele
gegevens worden verstrekt . Waar bijna elk resultaat zeer
veel komponenten heeft, zal met weinig gegevens weinig
verkregen worden, bovendien wordt nog het onjuiste besef
gewekt van de gemakkelikheid van een konklusie . Op
grond daarvan is b .v . een uitsluitend wiskundige methode
voor zuivere redenering allerminst geschikt . Die werkt
met to weinig gegevens en bovendien behoeft hun aard
nooit onderzocht to worden . De wiskunde die het monopolie
heeft van zuiver to leren denken, heeft vrijwel uitgediend .
Als nu grondige behandeling van een onderdeel hoo fddoel van het onderwijs moet zijn, naast beknopte inleiding
tot het algemeen geheel, dan kan voor de historiese
wetenschappen dat onderdeel geen ander dan het heden
zijn . Het kunnen wortelt in het heden en richt zich op
de toekomst en in dit verband heeft van het verleden
slechts waarde, wat zich tot het heden als onmiddellike
') Helmolt, Weltgeschichte I, blz . 4 .
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oorzaak verhoudt . Wie bezwaar heeft tegen dit utilisties
beginsel, vergete niet, dat hier van middelbaar onderwijs
gesproken wordt, wat niet hetzelfde is als beoefening van
wetenschap .
Welke is nu de aard van bet literatuur-onderwijs, of
anders bet wezen van de literatuur?
Er bestaat een woordkoppeling, die een juist begrip bemoeielikt ; ik bedoel : taal- en letterkunde . Men is leraar
in taal- en letterkunde ; op examens worden beide door
een cijfer gewaardeerd ; bet onderwijs in beide is in een
hand ; de algemene mening onderscheidt ze nauweliks .
Alles geheel ten onrechte . Taal- en letterkunde hebben
even weinig met elkaar uit to staan als b .v. tekenen en
plantkunde, of dierkunde en geografie . Zeker bet is voor
de botanicus van groot belang, dat hij in staat zij zijn
plantendoorsneden juist to tekenen en voor de zooloog zal
een nauwkeurige kennis van klimaat en bodem nodig zijn,
waar hij de verspreiding der dieren over de aarde behandelt,
maar niemand zal daarom de beide vakgroepen voor zulke
siamese tweelingen willen laten doorgaan als taal- en
letterkunde in veler ogen zijn . Taalkunde is een afzonderlike,
deels psychologiese, deels fysiologiese, deels historiese wetenschap, die een eigen methode, en ten opzichte van de
literatuur, slechts een auxiliair karakter heeft .
Echter is de literatuur in 't geheel niet op zichzelf to
beoefenen of to onderwijzen. De literatuur als studie- en
onderwijsvak is een onderdeel van de geschiedenis . De gebruikelike kombinatie van taal en letterkunde moot er
veel toe bijgedragen hebben, dat aan de literatuur een
eigen plaats, in de geschiedenis, onthouden word, zo niet
geheel, dan toch veel to veel . Literatuur is bet voorwerp
van studie van de geschiedkenner, niet van de taalkundige,
en moet daarom ook in de handen van de historicus voorwerp van onderwijs zijn . 1) Tot bet verkeerd begrijpen van
') Hopelik is het onnodig to zeggen, dat in eon zuiver theoreties
betoog niet de minste toespeling mag gezocht op enige persoon
of klasse van personen .
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deze dingen heeft ook bijgedragen de nauwe begrenzing,
waartussen men eertijds de geschiedenis als wetenschap
plaatste . Van Thucydides en Tacitus tot Ranke en Macaulay
hebben schier alle historici onder geschiedenis de politieke
geschiedenis verstaan . Er waren to alien tijde uitzonderingen,
maar die hier werkelik de regel bevestigden . Hot is van
algemene bekendheid, dat, terecht, de omvang van de geschiedenis is uitgebreid, ja zelfs zo, dat bij sommigen de alleenheerseres van weleer, de politieke geschiedenis, blij mag zijn,
als er nog mee gerekend wordt. Bij dezen vindt men een dwepen
met , culturgeschichte," bij genen met „wirtschaftsgeschichte,"
hier dreigt de folklore alles to verdringen, daar wordt de
drijfveer uitsluitend gezocht in religieuse motieven . Vooral
bet histories materialisme van Marx, uit de moderne
arbeidersbeweging opgekomen, heeft bij velen, ook nietsociaal democraten, de geschiedbeschouwing vervormd, beurtelings verengend en verbredend . Geen wonder, dat bij
zulk een wirwar van meningen ten slotte bet ogenblik
gekomen is, dat de vraag wat eigenlik geschiedenis is, een
,,brandende kwestie" is geworden onder vakmannen . Op een
antwoord daarop behoeft men echter niet to wachten, voor
men vaststelt, dat de literatuurstudie van die der geschiedenis een inhaerent deel is . De letterkunde van een yolk
is veelal de index van de stand der econorniese, sociale,
politieke, religieuse en andere verhoudingen . Wel is waar
werken de letteren ook kausaal, maar bovenal zijn zij
resultaat, effekt, en als zodanig to beschouwen . Betoog en
diskussie over literatuur moet dan ook bij de geschiedenis
in bet algemeen beginnen .
Boven werd de vraag gesteld of wat voor bet onderwijs
in 't algemeen geldt, ook op bet onderwijs in de letterkunde
toepasselik zou zijn . Indien wordt toegegeven, dat deze
slechts als deel van de geschiedenis behoort onderwezen
to worden, dan is de beantwoording van de vraag niet
moeielik . Zo bij iets, dan heeft hier bet kennen slechts
waarde voor zover bet tot een kunnen in staat stelt, moet
geleerdheid tot wetenschap voeren . Zo geschiedenis niet
leidt tot een beter begrijpen van bet heden (nog eens : er
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is hier slechts sprake van middelbaar onderwijs) is bet nut
van de kennis er van zeer problematies ; tot een beter
begrijpen, dat brengt tot juist oordelen en juist handelen .
Dat kan niet verkregen bij algemeen overzicht van
bet geheel ; alleen door een dieper indringen in bet
grote onderdeel, bet heden en bet onmiddellik daaraan
voorafgaande .
We komen nu aan een grote moeielikheid . Elke opvatting
van de historiese draad niet bij bet begin (voor zover van
zo iets sprake kan zijn) geeft sterke bezwaren . Men slaat
geweldig een breuk in wat zonder ernstige schade niet
gebroken kan worden . Waar dan ook gesproken werd van
bet blijvend-nodige van een vluchtig totaal •overzicht, moet
dit vooral zo opgevat, dat allereerst op die dingen
dient gelet, welke de nadelen van bet gewelddadig
broken, die elk middenin-begin meebrengt, ondervangen .
Voordat nu naar een geschikt begin gezocht wordt, een
opmerking tot wegruiming van een bezwaar, dat zeker
opgekomen is . Het zou van ongemene eenzijdigheid blijk
geven, zo bij literatuur alleen sprake was van historiese
wording . De menselike geest is bet zuiverst geequilibreerd,
wanneer daarin kritiek en waardering tegen elkaar opwegen .
Gelijk dezelfde geest uitgaat naar veel kanten, zo zullen
ook die beide eigensebappen zich telkens anders openbaren,
maar zijn afleidingen van een hoofdkentrek . Tegenover de
literatuur zal daarom sprake moeten zijn van kritiek naast
artistieke waardering . Kritiek nu is : aan de dingen de
plaats geven, die hun behoort ; de kritiek gaat na, hoe de
dingen werden, langs welke weg ze kwamen tot wat ze
zijn. De waardering richt zich op bet zijn zelf. Maar Allard
Pierson heeft bet veel beter gezegd : ,Kritiek en waar„deering zijn de stevige polen van de as, waar ons geestelijk
„bestaan zich om beweegt. Kritiek is zelfstandigheid ;
„waardeering, overgaaf van ons zelf, de hartelijkste om,,helzing . Kritiek is bet rusteloos onderzoek, de onophoudelijke
„twijfel ; waardeering de rust van bet eenswillend zijn
„met een werkelijkbeid, waarop bet artistieke in ons ziju
„verzoenend licbt heeft geworpen . Kritiek eindelijk, is bet
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,,verstand, voor hetwelk alles immers voorwerp van ontleding
„wordt ; waardeering, kunst, bezieling, immers mededeeling
Jan eigen ziel ." 1) Maar ook is de waardering soms het
van zich stoten wat schramt langs het schoonheidsbesef
of er tegen bonst .
Waar nu de voile nadruk wordt gelegd op het feit, dat
het literatuur-deel van bet geschiedenisonderwijs moet zijn,
zal het duidelik zijn, dat nu slechts dat gedeelte van beschouwing wordt bedoeld, dat voortvloeit uit de kritiese geest .
*
Een praktiese kwestie werd aan de orde gesteld . Waar
bij het middelbaar onderwijs to beginnen met geschiedenis?
Echter was de algemene vraag slechts aanleiding om to
komen tot een antwoord op de biezondere : waar moet in
gelijke omstandigheid het literatuuronderwijs zijn beginpunt
zoeken ?
Maar een antwoord moet weer uitgesteld, tot na
een andere opmerking . Geenszins moet om de begrippen
van geschiedenis en letteren de drukkende band van
het uitsluitend-nationale gelegd. Veler geschied-, maar
vooral literatuurbeschouwing herinnert aan bet verhaal van
Robinson Crusoe, wiens wereld zijn eenzaam eiland was ;
zelfs Vrijdag mist zijn aequivalent er in . Geschiedenis is
wereldgeschiedenis . En de vele komponenten, die daarin
werken, worden slechts gewijzigd in resultaat door de ene
van het nationale . Zo bij de literatuur, die een deel er
van is. In hoge mate geldt dit voor het onzelfstandige
land, dat ons eigen heet . Dat Ibsen uit bet Noorden
komt, doet er bij de vraag of hij behandeld dient even
weinig toe, als dat Heyermans een Amsterdammer is ; en
't verschijnsel, dat Zola, die Le Reve dichtte, ook de auteur
is van Travail is voor een Nederlander even gewichtig als
voor een Parisien . Het werkelik belangrike is steeds
internationaal .
') Toespraak aan Prof. 0. W . Opzoomer door A . Pierson ; to vinden
op b1z. 294 van : Uit de Verspreide Geschriften . Eerste deel .
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Nu een antwoord op de vraag naar een beginpunt : 1789
voor de geschiedenis, dat geeft 1830 voor de literatuur ; de
revolutie daar, de romantiek bier : to eer, waar beide tot
elkaar staan is onmiddellik kausaal verband . En juist bet
kausale is bet kenmerkende van bet verband, waarvan bier
sprake is. Omdat de oorzaak in de tijd vbor bet gevolg
ligt, kan bet geen bevreemding opwekken, dat de beide
beginpunten niet gelijk genomen werden . Al is bet tijdsverschil niet altijd even groot, gelijktijdigheid zou toch tot
onverklaarbare momenten leiden . Bilderdijk b . v . wordt
literair-histories niet uit zijn tijd verklaard, al mag die tijd
als reagens niet buiten beschouwing vallen . En Potgieter
vertegenwoordigt de bloei van bet liberalisme in de literatuur,
terzelfdertijd dat bet, strikt genomen, sociaal-economies
reeds fiasko had gemaakt .
Een geschiedkundig beginnen bij 1789 zal weinig verdediging behoeven . Buitendien gaat in dit verband een
pleidooi hiervoor buiten de orde . Er blijft sprake van
de literatuur . Toch mag er op gewezen, dat, waar
b . v . bet gymnasiale eindexamen van de geschiedenis na
1713 spreekt, bedoeling der keus van deze terminus post
quem wel zal zijn, dat 1713-1789 slechts voorbereiding
zij, dat b. v . de slagen van de zevenjarige oorlog gevoeglik
kunnen gemist, noch veel tijd behoeft besteed aan Alberoni's
plannen, maar dat bet accent valt op wat 1789 voorbereidde
en verklaart . Trouwens dit geldt van al wat er vbor ligt .
Indien de totale hoeveelheid kennis aan zeer bescheiden
eisen slechts kan voldoen, zoals bij de leerlingen, waarvan
sprake is, moet bet beginpunt zo dicht mogelik bij eigen
tijd genomen en wordt wat daaraan voorafgaat onderwezen,
tweeerlei in 't oog houdend : de voorbereiding voor bet
eigenlik to behandelen tijdvak en de mogelikheid dat
eventuele latere en uitgebreidere studie gemakkelik in
bet gegeven raam kan ingevoegd .
Een literatuur-onderwijs nu to beginnen bij 1830 . Voorop
ga, dat wat onmiddellik hierboven over inleidend onderwijs
gezegd is, ook bier dient herhaald . Gelijk tot nu toe met
enige grote stappen over de middeleeuwen wordt heenge-
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lopen, om in de zeventiende eeuw aangekomen, wat langzamer gaande, nauwkeuriger orn zich to zien, ware het to
verkiezen, dat de versnelde pas werd volgehouden, totdat
bij het begin der romantiek plaats rust werd gekommandeerd .
Ik weet, dat men zodoende gevoeligheden zou raken . De
grote gestalten van Vondel en Hooft worden dadelik opgeroepen om vol verwijt op hen to wijzen en wie van krachtwoorden en dreunende retorika houdt, spreekt van ,onze
gouden eeuw" en onze „roemruchte republiek," die verloochend wordt. Te onpas mag daarom de erkenning niet
heten, dat de zeventiende eeuw alleszins waard is nauwkeurig doorwroet en groot uitgebeeld to worden ; dat de
Nederlanders toen grote dingen, en vooral zaken, gedaan
hebben, dat onze letteren, gevoed door de sterkende geest
des tijds nu en dan toppen bereiken, vanwaar, ook nu nog,
schier al het omringende, nabij en ver, op lager plan blijkt
to liggen. Maar toch mag de bewering volgehouden,
dat daaraan omvang van behandeling to geven, terwijl de
tijd nauw is toegemeten, onvruchtbaar is . Het kennen blijft
steeds allergebrekkigst en een kunnen wordt niet verkregen .
Elders 1) heb ik trachten aan to wijzen, wat een behandeling
van Vondel eist, van wie deze dichter niet wil laten bewonderen door het heee !, waarmee het slotstuk van een vuurwerk wordt gekwalificeerd, maar hem graag verklaart uit
de faktoren, die hem samenstelden, voor zover een wens
als een produkt to beschouwen valt : een uiteenzetting van
het sociaal en geestelik milieu, waaruit Vondel voortkwam ;
de kring van eigen huis, van Visscher en Hooft, van
Baerlaeus en de Vossiussen ; de kring van de waterlandse
gemeente, waartoe hij behoorde, van het,, wederopluikend"
Katholicisme, waartoe hij overging, de kring van Marius
en Laurentius . Behandeld moest dan Vondels geschiedbeschouwing bij zijn viering van nationale gebeurtenissen,
zijn burgeropvatting in zijn verhouding tot de amsterdamse
burgemeesters ; besproken moest dan de kontinuiteit tussen
het middeleeuwse drama en dat van de dichter ; de invloed
') Het Schoolblad van 8 Aug. 1905 .
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van Garner en Du Bartas ; van de Italianen en de klassieken ;
Vergilius bovenal . En Hooft : in bespreking valt : zijn
ouderkring (zeventiendeeeuws indifferentisme), zijn latijnseschooltijd (de klassieken) ; zijn reis (de renaissance), zijn
vobr-drostelike tijd (Ronsard), zijn drama's (Seneca), zijn
historiese studien (Montaigne niet het minst) . Dit alles is
geen stof voor middelbaar onderwijs . Of : een pover kennen
is misschien bereikbaar, maar van ontwikkeling kan Been
sprake zijn, omdat zelfs de schijn van grondigheid
ontbreekt.
Hot juist gezegde was nodig om to verhinderen, dat een
verkeerde mening zou ontstaan over wie zijn aanvangspunt
laat kiest . Hot geschiedt niet nit gebrek aan waardering,
maar om de grote moeielikheden, die niet zijn weg to
ruimen en nit de eenvoudige overweging dat het heden
kennen voor het kennen van het verleden moot gaan
(ook in de literatuur), zoo er nodig moet gekozen .
*
Een meevaller is het nu, dat onze letterkunde na 1830
zo doorzichtig van samenstel is . En een buitenkansje, dat
wie, als inleiding, wil beginners eens good duidelik to maken,
hoe maatschappij en literatuur samenhangen, zo mooi
partij kan trekken van een bestaan als van Tollens, die
juist nog voor het voetlicht kan gebracht : een kostelike
gelegenheid om eens de man en de tijd, die hem
zo maakte, naar hartelust de waarheid to zeggen . Dr.
C. G . N . de Vooys heeft in zijn interessante studie over
Potgieter en het Liberalisme 1) nog eens aan een vers
van Tollens herinnerd . Henriette Roland Holst deed het
vobr hem . a)
Hot Oosten blaast, hot wintert fel,
't Is buiten vinnig koud
Goddank ! wij hebben turf en hout :
Wij zitten warm en we] .
') De Beweging van Sept . 1905, b1z . 277 .
') Kapitaal en Arbeid in Nederland, blz . 112 . Men leze daar verder.
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Al zijn de boomen wit als dons,
Do grachten hard als food,
Wat, wijfjelief ? wat deert hot ons ?
Wtj hebben warmen wijn en pons,
Wij hebben dek en brood .

Terecht was beider herinnering . Gelijk de poezie nooit
meer geprostitueerd werd, dan toen zij dienen moest om
zulke gedachten tot uiting to brengen, zoo werd ook de
tijd, waarin zulke gevoelens golden in zijn afschuwelikheid
nooit naakter ten toon gesteld . Het was de tijd, Tollens
was de dichter der voldaanheid, der glimmende tevredenheid,
de tijd der arrives en der satisfaits . Van Alphen's kindergedichtjes zijn groot geworden in Tollens' verzen ; in die
tijd was de brave Hendrik de vader van bet Heilig
Verbond .
Maar na hem komen anderen : Potgieter, de liberaal,
Da Costa, de antirevolutionnair 1), Thijm, de katholiek en
bet is geen kleine eer voor de tijd '30-'60, dat zulke
mannen er waren en konden zijn . Door bijvoeging duidde
ik reeds aan, hoe ik mij bun behandeling denk . Het is
voor bet liberalisme in ons land misschien de grootste eer,
dat Potgieter's Rouwzang bij de dood van Da Costa een
triomf mag heten van de liberale idee, gelijk bet veroordeeld wordt door bet feit, dat deze zelfde Potgieter in zijn
leven een teleurgestelde blijkt geweest to zijn . a) Wat
Potgieter tot die teleurgestelde maakte, heeft ook het wezen
bepaald van Huet, Van Vloten en Multatuli (waarvan de
tweede, vreemd genoeg, bij bet literatuur-onderwijs nog
weinig genoemd wordt : ik ga of op de ,handleidingen"
en ,overzichten") . Het laisser-faire beeft Potgieter tot een
melancholicus gemaakt, hem, die zoveel van zijn tijd had
verwacht : de scherpere blik van de drie genoemden heeft
hen doen inzien, wat bun voorganger ontging . Potgieter
') Natuurlik bedoel ik dit woord niet in de verworden zin van
heden .
°) Men vergelijke vooral : H . Roland Holst, Kapitaal en Arbeid,
b1 z . 143-146 .
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was een liberaal ; de anderen waren afvalligen, wijl
ontnuchterden en Dekker naderde reeds bet anarchisme .
Bedoeling van dit opstel was niet over literatuur to
spreken, maar slechts over bet onderwijs er in : er behoeft
slechts aangetoond, hoe dat onderwijs gedacht wordt, bet
verband tonend tussen de letteren van een yolk en zijn
geschiedenis . Gemakkelik is ook aan to geven, hoe bij een
dichter als Da Costa bet onderwijs gewenst lijkt : bet
exotiese Reveil, weinig en dan nog maar kort vat hebbend
op bet nederlandse intellektualisme, daarom bet best ondergebracht bij die joodse extaticus, die in zijn verrukking
aanbonsde zelfs tegen wie zijn beste vrienden waren . Voor
een deel is Da Costa onnederlands en een diepere behandeling der geschiedenis van ons bestaan in de vijftiger
jaren der negentiende eeuw, legt een der lijnen van volksontwikkeling niet over Da Costa, maar over Groen van
Prinsterer en trekt die door tot Kuyper . Maar to beter
wordt de bedoelde stroming gekend uit de lektuur van
hem, die er, wel beschouwd, buiten stond .
Men zal toegeven, dat, aangenomen de boven aangeduide
literatuur-behandeling, er geen sprake kan zijn anders dan
dat een klein gedeelte in behandeling kan komen . En
kwalik kan ik mij indenken, hoe men deze methode niet
zou verkiezen boven een andere, die, to hooi en to gras
een schrijver ophalend uit de warrelende stroom der
geheele literatuur, hem niet anders dan in vluchtige kennismaking kan signaleren als de maker van een paar mooie
verzen .
Want werkelik, bet bedoelde tijdvak levert al meer dan
to verwerken is . Neem een man als De Genestet en ge
hebt een auteur, die u de handen vol geeft . Reeds bij Da
Costa was de opkomst der moderne richting in de Hervormde Kerk ter sprake gekomen, bet „ongeloof ', waartegen hij die bittere kamp vol liefde gevochten heeft . Over
De Genestet kan niet gesproken, zonder veel er van op to
halen : Van Limburg Brouwer's ,Leesgeze1schap van Diepenbeek," Huet's „Brieven over den Bijbel," Pierson's
Intimis en Adriaan de Merival . Echter is dit alleen nog

562

G . BOLKESTEIN .

maar literaries materiaal : die per liggen de namen van
Scholten en Opzoomer ; van Doedes en Oosterzee ook .
Kortom, heel het kerkelike leven van '40-'70 heeft zijn
letterkundige zijde, of liever : een deel van onze letteren
zijn onverstaanbaar in dit tijdvak voor wie het Protestants
kerkelike leven niet kent . Ook bij dit onderwijs moet oorzaak
naast gevolg in behandeling komen .
Nog maar enkele namen werden genoemd uit de tijd
voor '80 . Meer werd aangeduid dan uitgewerkt . Men zal
ongaarne de Camera gemist hebben : beeld van de bourgeoisie voor de vijftiger jaren, daarom histories dokument,
kostbaar materiaal voor de latere geschiedschrijver . Ook
Vosmaer is nog niet genoemd : noodzakelike reaktie in het
theologies Nederland ; immers lijkt het een contradictio in
terminis, als men zegt, dat in zijn tijd een Hollander
Nanno schreef ; waarschuwing voor elk, die al het geestelik
voortgebrachte van een tijdperk geproduceerd zich denkt
door buiten-omstandigheden .
Maar het literatuur-onderwijs, en weer herinner ik nog
even aan zijn aard, bepaald door aan wie het gegeven
wordt, is ook zo nog tot grote onvolledigheid gehouden,
to eer, daar, hoe meer men het heden nadert, hoe ruimer
de behandeling dient to worden . En er valt voor wat na
'80 komt nog genoeg to doen . Vooral nu naar voren dringt,
wat bij beperkingsdwang maar kwalik voegt en toch niet
verzwegen mag, dat de literatuur in de tachtiger jaren
langzaam aan het uitsluitend nationale begint to verliezen
en kosmopolities wordt, of anders : dat het internationale
denken en voelen het nationals in onze letteren heeft
opgelost. Beets en Potgieter waren Hollanders ; Thijm niet
minder ; maar door Huet stroomde ook geestelik het franse
bloed reeds ; Gorter is geen Hollander meer ; Van Eeden
evenmin, noch de jonge Van Deyssel . Ook Verwey is het
niet, al is de schijn tegen deze bewerlng . En niet zonder
diepere zin is het, dat een regel van een dichter der
„oude garde", waarin hij God dankte, omdat hij Nederlander
was, door een der jongeren werd geparodieerd, toen hij
omdat in o fschoon veranderde . Echter is zo de toestand
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niet goed geschetst . Hot internationale is niet in de dichterlike hoofden gevaren buiten de aspiratieen van hun yolk
om, juist omgekeerd, bet kosmopolitiese is bezig, sinds
jaren al, ons land to vervormen, en wat geschreven word,
bracht dit tot uiting .
Dit maakt de taak van bet onderwijs zeer zwaar.
Nu denk ik mij nog geheel weg de neutraliteitseis, die
alle onderwijs van geestelike aard, voor een goed deel
lam slaat. Het internationale leven is zo uiterst samengesteld van karakter, dat men wanhoopt ooit voldoende
tot de verklaring van zijn produkten to komen . De
„geestelike machten" 1) zijn zo talrijk vele en werken zo
verwarrend op elkaar, dat men al heel blij mag zijn, als
eigen denken en voelen niet ondergaan in de strijd, laat
staan dat bet eenvoudig zou zijn als koel operateur de
vezelen van bet geheel uiteen to rafelen voor wie toeschouwt .
Heel bet intense moderne geestelike leven is een worsteling
om zedelike verlossing en maatschappelike bevrijding, en
de witte pluimen der literatuur deinen mee op de donkerder
golven van de fel bewogen tijdvloed . Het koortsachtig
beweeg van onze eeuw, waarin veel ouds vermolmd ineenstort, naast veel ouds, dat met onverwoestbare kracht
blijft staan, en waarin de beloften van een nieuwe tijd
gereed zijn in vervulling to gaan, gist na en welt op in
de artistieke produktie van de kunstenaar, wie dit alles
't gevoeligst aandoet .
Zo bet verband gelegd, kan bet niet anders, of men
moot inzien, dat, waar keus nodig is, bet oude moet
overgeslagen om de mogelikst grote aandacht voor bet
heden to vragen . Nogmaals zal de tegenwerping gemaakt
worden, dat veel van oude kunst zo verloren gaat bij bet
onderwijs. Men zal bet mooie in Hooft's lyriek of Vondel's
taalweelde verkiezen boven de verklaring van bet pas genoemde . Gelukkig echter dat bet ,nieuwere" ook in dit
opzicht bij bet „oudere" niet beboeft achter to staan ; en
1) Gedacht wordt aan do artikelen in ,Onze Eeuw" van Prof.
Chantepie de la Saussaye.
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dan : ook de schoonheid is een grotendeels relatief begrip,
allermeest afhankelik van de mens op wie zij inwerkt .
Een behandeling nu van de moderne nederlandse letterkunde moot dus uitgaan van een overzicht der gehele
hedendaagse cultuur ; op nieuw blijkt, hoe daarom dit
onderwerp bij dat in geschiedenis thuis behoort . Wanneer
de hoofdfactoren genoemd zijn, zoals zij zich openbaren
in verschillende richtingen en de duidelikste figuren,
wordt bet algemene samengetrokken op bet bizondere, dat
Nederland beet . Gepoogd wordt na to gaan, hoe bet
universele werkt op bet eigenlandse en dit wijzigt of verdringt .
Laten enige voorbeelden dit zeggen toelichten . Stel,
men behandelt „De Broeders" van Van Eeden . De auteur
zelf heeft er van verklaard : ,Het afdwalen en terecht„komen van de dageraad-zoekende Psyche, is de essens
,,van bet geheele werk en heeft de diepste beteekenis van
„al bet geschrevene. Ze verzinnelijkt het Recht, al zijnde niet
„een volstrekte entiteit, evenmin een attribuut Gods, maar een
,,betrekkelijk iets, een beweging, de rechte richting van al
"bet levende, de eenige weg voor al wat God zoekt ." 1) Zo

blijkt dus, en de behandeling van bet drama moot dit doen
uitkomen, naar eigen woorden van de schrijver, dit werk
een uiting to zijn van een algemeen kultuur-vraagstuk, een
rechtsfilosofies, de vraag naar het absolute of relatieve van
bet Recht, zelf gevolg van de dieper indringende vraag
naar bet volstrekte of betrekkelike van alle begrippen . En
een jongeman, die bet leven ingaat, mag toch zeker wel
iets weten van die oude strijd tussen natuurrecht en positief
recht, hier door Van Eeden's werk ter sprake gebracht, de
kennis waarvan zoveel verklaart, wat om hem been
gebeurt . 1) Onnodig zeker to zeggen, dat een bespreking
van dit drama zich hiertoe niet behoeft to bepalen .
') Toelichting tot „De Brooders" in de derde reeks „Studies" van
Van Eeden b1z . 91 . Cursivering is van ru .
') Men leze ,Sociologische Beginselen" door P . B . Bruin S . J .
Nijmegen 1904 ; en ,Naturrecht and Positives Recht" door V . Cathrein
S. J. in de ,Stimmen aus Maria-Laach, jaargang 1905, n° . 7 en 8,
waarin de stelling van Van Eeden bestreden wordt .
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Een ander voorbeeld : Besproken wordt Couperus' Eline
Vere ; eerst dan krijgt de beschouwing van bet karakter
van de hoofdpersoon voile inhoud, wanneer rekening wordt
gehouden met de weeroplevering van de nog nooit tot
rust gekomen strijd over bet determinisme, die in ooze
dagen weer voile aandacht eist en in de vorm van criminele
aetiologie zichtbaar invloed oefent op onze moderne strafwetgeving en rechtspraak .
Of weer anders : Gezelle wordt gelezen en allereerst dringt
zich de vraag op, wat de oorzaak is, dat een voor ons zo
waarachtig dichter veertig jaren ongemerkt en ongeteld
zijn verzen kan schrijven en waarom eerst aan zijn nagedachtenis de roem kon behoren, die hem zelf moest ontgaan .
Het verschijnsel is deel van een algemener . Dat Berlage's
bouwstijl bet barokke gedoe van twintig jaren her vernietigend verdringt en bewondering wekt ; dat in huismeubilering de eenvoudige lijn al de tierlantijntjes van pas nog
ondraaglik ridikuul heeft gemaakt en bet effen fond de
,,bloemetjes" van eerst vervangt, is uiting van dezelfde
gedachte . Een terugkeer tot de natuur in de kunst en een
gelukkig teken dat veel van bet huidig samenstel der
menselike bijeenleving de besten walgt .
Me dunkt de weinige voorbeelden zullen de bedoeling
van bet gezegde duidelik kunnen maken, hoe de literatuur,
ook de nederlandse, bloesem is van de algemene geestelike
cultuur, die gedragen wordt door een maatschappelike ondergrond . Anderswordt flog gewezen op bet merkwaardige feit van
Gorter's dichterlike ontwikkeling : van de „Mei" door Spinoza
tot Marx (men neme zijn ,Verzen" van 1903), een ontwikkeling, waartegen sommigen zo kurieus kunnen pruttelen .

Wat voorafging is zeer onbepaald ; wil dit ook zijn. Wie
beschikt als leraar in deze over ervaring? Examenprogramma's beperken eigen weg en dwingen tot bet aflopen van
die van een ander . Wat niet wegneemt, dat de wenselikheid van iets anders eens to zeggen, zijn nut kan hebben .
Het gaat om een voornaam ding : de inwijding van jonge
36
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geesten in de sfeer van bet moderne leven : ik weet geen
beter middel dan de literatuur, maar dan anders opgevat
dan sommigen doen . Op een methode werd gewezen, die
veel bezwaren heeft, wat echter niet zeggen wil, dat ze
daarom niet veel goeds bevat. Zij eist een afrekenen met
bet verleden, zoveel er enigszins maar van kan gemist ;
(niet bij wie onderwijst) ; verenging naast verdieping ; bet
kennen teruggebracht in juister proportie tot bet kunnen ;
de geleerdheid ingekrompen ter wille van de wetenschap
een wetenschap altijd voor nog groeiende geesten, die
middelen kan geven tot zuiverder voelen, scherper denken,
krachtiger handelenNijmegen.

G . BOLKESTEIN.

DE KAMER IN LIEFDE BLOEYENDE IN 1634 .

In bet Britsch Museum to Londen bevindt zich een
boekske van een 14-tal bladzijden, (11556 . cc .) waardoor
een eigenaardig licht op den toestand der Oude Kamer
omstreeks 1630 geworpen wordt .
In Jonckbloets Gesehiedenis der Ned . lett. (4e druk, III,
blz . 190) wordt verhaald, dat Krul meende, dat de Kamer
achteruitging
„Midts d' Ezel nu de kunst regeert ;"
en in een noot wordt de volgende klacht van dezen dichter aangehaald
„Een vijant van de kunst (bij d' Esel vergeleecken,
Omdat hij rijm noch niets van rymery verstaet)
Door blinden yver, soeckt met onghewone streecken,
Te brengen d' Oude Maeght oock in der Goden haet :
Treedt Pallas met den voet, en toont een beurs met schyven
Al waer bet geld door druypt ."
Dezelfde jeremiade vindt men ook in de Trevr-klacht van

Liefd'-Bloeyende 1).
') Vignet : een maagd met het schild der kamer . t'Amstelredam,
Ghedruckt by Pieter Iansz. Slyp, Boeck-drucker op de Nieuwe-ztjds
achter Borch-wal, inde Goude Knoop . 1634 .
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Ofschoon de naam van den schrijver niet vermeld wordt,
komt bet mij voor, dat Krul ook van dit gedicht de auteur
is . Ik heb mijn aanteekeningen betreffende dezen tijd niet
ter hand, maar ik kan mij niet herinneren dit werkje ooit
gezien to hebben . In ieder geval geeft pet ons een uiterst
merkwaardige schets van de wijze, waarop pet destijds in
de Kamer toegiug .
De Kamer is zelve aan bet woord
Ick die ter werelt heb (nu hondert dertich Iaer)
De menschen door gesien, bevinde dat in haer
't Ghemoedt niet is, als wel in 't begin mijn's tijden :
d' Een is pet pert vol haet, om d' ander to benijden :
0 nijdt, o booze nijdt, door u ben ick gehaet,
Soo dat my selver walght to blijven in mijn staet ;
Soo dat ick selfs mijn self met reden soeck to peye, 1)
Om van mijn Kunst geslacht vrywillich of to scheye :
Ten aensien dat 2) de Kunst van Edel reden-rijck
Op heden lijden moet, bet grootste ongelijck
Dat haer geschieden ken ; dies klaegh ik aan de Goden,
De saeck haer wel-bekent, bet melden my verboden
De oude vryicheyt (gantsch onvrij, door een wet)
Moet volghen bet gebiet dat haer d' onvryheyt set :
Evenmin als Jonckbloet waag ik to gissen, „op wien (en
wat) dit alles ziet ."
Thans volgt een hartverscheurende heschrijving van de
zielepijn der maagd, die ik mijn lezers spaar .
Welaen dan, (gaat zij voort) 'k ben ghetroost, de werelt
to verlaten,
Tot wel genoeghen van die gheene die my baten
En menich jaer met list my hebben na gegaen,
Kom haters, kom en sie dijn lust (na wensch) voldaen
Liefd-Bloeyendt heeft ghebloeyt
') paaien . De schrijver ziet hier blijkbaar op Kruls Musyck •K amer .
') Aangezien .
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In een lange en eentonige tirade over liefde en kunst en
kunst en liefde geeft In Leefde Bloeyende haar gemoed lucht .
We kunnen ze gevoegelijk overslaan .
Kunstlievers die mij hebt gelieft, kom klaegh met my
Laet ons Apollo gaen om gunst, en hulpe smeecke,
Ten aensien dat men ons met onghewoone streecke
Ons oude recht ontrooft, ons vrye vryheyt steelt
Geen wetten strecken meer, maer redelose dwanghe,
Wiens wetten veele nu (om eygenbaet.) aenhange ;
Verkeerde liefde maeckt mijn haters langs hoe styver,
Door schijn van heylicheyt, en kracht van blinden Yver :
Uit den laatsten regel blijkt, dat de sehrijver de Academie
op bet oog heeft, maar welken inbreuk op de vrijheid hij
bedoelt, kan ik verder niet nagaan .
En dan geeft hij de volgende tegenstelling tusschen oud
en nieuw
wel eer stondt bet gebiede
Aen Kamer-hoofde wijs, en wel geleerde Liede,
Als kenners van de Kunst ; die brochten aen den dach
Soodanich Rijm, dat Rijm, en Kunst verstrecken mach
En die naer eysch een spel wel wisten uyt to voeren,
't Geen nu meest wert gedaen van ongeleerde loeren ;
Die ummers op de Kunst haer soo veel Diet verstaen
Hoe een verliefde Maecht op bet Thooneel moet gaen ;
Hoedanich sy moet zijn geciert in staet van kleden,
En hoe hij dient van wie dat sy wert aangebeden,
En om haer staet ghelieft : waer praght eyst, wil men 't
slecht,
En die de Meester voeght, die speelt de Rol van Knecht ;
De klacht brengt ons Brederoo s berijmden brief in herinnering . De bovenvermelde ezel wordt ook hier van stal
gehaald .
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eenn onvernuftigh Dier.
Dat kunst noch rijm verstaet speelt op Apolloos Lier ;
En ratelt, blaet en bruit van wonderlijcke dinghe,
't Is recht de spreuk vervult, 't Kalf zal de Homis singe
Zardanapali maet is Liere-speelders Breur, . . . .
Aan een verklaring waag ook ik mij niet : ik vermeld
alleen, dat Coster, naar mij uit de pamfletlitteratuur van
1630 gebleken is, voor een ezel gescholden werd, (hij noemde
zich zelf schertsend Asinus ad lyram), dat Vondel in 't
zelfde jaar den bekenden oproep van Apollo geschreven
heeft, en Coster vermoedelijk de schrijver is van KallefsVal, 1628, zooals ik indertijd in 't Tijdschrift van de Maatschappij voor Ned . Letterk. (1899) heb aangetoond .
Voor de geschiedenis der Ned . letterkunde is het laatste
gedeelte van 't gedicht wel het belangwekkendst .
Ziehier een schildering van de kamer in vroegeren tijd
Men koos tot het gebiedt aensienelijcke hoofde,
De noyt in eenigh dingh de kunst haer wetten roofde
Maer die door goet beleyt op droegen hare gunst
Met reghel, reen en wet tot welstant vande kunst .
Men sagh, gelijck behoort, goe order ende wette,
Waer dat sich yder most ghevoeghelijck naer sette .
Men hield een kamerdach, op welck dat yder een
Teghens bestemde uyr op syn verbeurt verscheen,
Om daer, het sy van kunst oft kamer recht to spreken
Soo hieldmen op een dag een uyrtjen eens ter weken,
Wie yet wat stellen kost in maet van rymery,
Die broght op dese tijdt dan al syn rijmpjes by
Daer was een prys gheset op 't beste rijm to maecke,
Men had syn soetigheyt in detghelijcke saecke,
Men sprack malkander aen in rijmen, en rondeel
Men oeffenden om prys ghesanghen en ghespeel,
Lichtvaerdigheydt van reen, en onghebonden woorde,
Noch laster, noch gevloeck men niemant spreken hoorde,
Int kort, van jaer tot jaer soo hadmen eenen dach,
Datmen veranderingh in mijn regeringh sack, . . . .
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En thans
Waer vindmen Kamers-wet, waer order ofte maet,
Daer yeder sich nae voeght daer yder een nae gaet,
Wat isser dat verheught, of eenigh nut ken leere,
Wat gaeter om het gheen yets streckt tot deught of eere,
Onnutte klapperny, en Goddeloos bedrijf.
Lichtvaerdigheyt, ghevloeck met laster en ghekijf,
't Waer d'eere niet ghenoegh soud ick het al verhale
Hoe gaen de saecken wel als selfs de Vooghden dwale
Men siet ter aen het roer, sal ick u segghen wie ?
Die soo veel rij men ken als d'Ezel A . B. C .
Men siet ter niet een dach om kunst to exercere,
Men siet ter niemant die de wetten houdt in eere,
Men siet wanneer daer komt een Spel op het Toneel
Wat potsen daer gheschien, wat perten datmer speel .
Hier komt een tapper voort en heeft de hant vol kanne
Gaat boven en beneen, loopt onder al de manne
Ein roept so luyt by ken ; hey sa waer synje hier
Wie heefter nu noch lust tot Rotterdammer bier,
Gints komt een jonghe Slors, en loopt door al de hoeckjes
Wie wilder voor een blanck, of voor een stuyver koeckjes
Daer hebj e een Matroos die blaest de plaets vol roock,
Soo datter menigh mens van daen blijft om de smoock .
De beschrijving is levendig genoeg, maar geeft geen
opwekkend beeld van de wijze, waarop bet in die dagen
in de Oude Kamer toeging .
Londen,

17 Juli 1905 .
M. M . KLEERKOOPER .

EEN ONBEKENDE DRUK VAN RODENBURGH'S
NIEU WEJAERSGIFT .

In het Britsch Museum to Londen bevindt zich een mij
van elders onbekende druk van Rodenburgh's Eglentiers
Nieuwe-Jaers-gift, 1619 (Alblas, Bibliographie, blz . 37) .
Op de I Comeet I Oft I Ster met de Staert I Eglentiers
Nieuwe-Iaers-gift, In Liefd Bloeyende op 't iaer M .DC .XIX.
I

[Vignet,

houtsnede

van

C. v . S(ichem)

met

randschrift :]

Nobilitas sola est atqve vnica virtvs . T' Amstelredam,
Voor Nicolaes Ellertsz . Verbergh . Anno 16i9 .
De tekst wijkt, ofschoon niet belangrijk, of van then in
Amstels-Eglentiers Trouwe landsatens-klacht, etc ., 1623
(Alblas, Bibliographie, blz . 40) . 1)
M. M. K .
') Gecatogiseerd onder Academies, Amsterdam, Rhetorijk-Kamer
„In Liefde Bloeyende ."
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DE NAAMVAL ENZ . - MEERENBERG.

DE NAAMVAL VAN HET NAAMWOORDELIK
DEEL VAN T GEZEGDE .
Naar aanleiding van het door dr . N. van Wijk op blz .
444 en 445 van dit ts . geschrevene, zou ik graag een
opmerking willen maken .
Volgens de hr. v . W. kan men de bewering dat het
naamw. deel v. h . gezegde in 't Nederlands evenzeer in de
le als in de 4e naamval voorkomt, alleen verdedigen met
de niets betekenende opmerking : ,nooit wordt hvj is DEN dief
geschreven ." Want let men op de vorm van de persoonlike
voornaamwoorden (die in deze alleen beslissen!) dan komt
men tot de overtuiging dat er alleen van een vierde naamval
sprake wezen kan.
Nu is het volkomen juist dat men zegt als ik aou was ;
hij was zicx zel f niet ; 't schijnt HEM niet to zijn . Maar
daarnaast komt voor : de dader (onderw .) was Hra ; dat (ond .)
lijkt Hra wel ; ik ben 1K ; dat schijnt zia to moeten betekenen
(van een karikatuur b.v .) enz . 1)
De bewering dat het naamw. deel van het gezegde in 't
Nederlands nu eens de subjekt- en dan weer de objektvorm
heeft, berust derhalve op goede gronden .
HOLT VAST .

de dader hot onderwerp is van de
was hij, dan vergelijke men Paul's Principien, (2e dr .) 258.

') Mocht men betwijfelen dat

zin :

de

DADER

MEERENBERG (zie afl . 10) .
In Gorinchem placht men to zeggen (en zegt men waarschijnlijk nbg wel, al bestaat het krankzinnigengesticht to
Dordrecht sinds eenige jaren niet meer) : hij moet naar Dordt .
N. B .
Te Zwolle kan men horen : Hvj moet naar Deventer ; Hj'
hoort to Deventer thuis ; e. dgl . Ook to Deventer is er een
krankzinnigengesticht.

T.

HANDBOEK VAN VREEMDE WOORDEN,
TJITDRUKKINGEN ENZ .
DOOR L . M . BAALE EN MR . DR. C . H . BAALE.

Dit boek lijkt goed . Wat verschenen is, geeft waarborgen
voor 't vervolg . In 't gebruik zal moeten blijken in hoever
't doende volledig is . Ik miste „adenoide vegetatie", maar
mischien komt dit op vegetatie ; „adenoide" komt wel voor.
Evenzo of de mededelingen vertrouwbaar zijn, maar men
kan hiervan vrij verzekerd wezen, als men bijv . opslaat blz .
33 : „adres".
(Fr .) adresse, suscription, (Eng .) address, direction, superscription, (D .) Adresse, (Ital .) indirezzo, soprascritta, (Sp .)
sobrescritto, direccion, sena ; per adres, (Fr .) aux soins de,
(Eng .) care of, (D .) per Adresse, (Ital .) presso, per cura di,
(Sp .)

bajo la cubierta (con las senas, al cuidado) de, para

entrangor

a.

Een paar vragen .
Waarom heeft men bij Ad calendas graecas wel de Franse
uitdrukkingen, en niet de Engelse en Duitse? Kritiek dient
echter meer vermeden, zooals aan 't slot van „A bsenteisme"
(blz . 8 slot van 't artiekel) .
De pachter is daardoor genoodzaakt zijn toevlucht to
nemen tot een wijze van bebouwing die den grond uitput.
Verbetering van den to bebouwen grond wordt zeer moeilijk ;
De welvaart wordt in haar bron zelve aangetast en de
bevolking vervalt tot armoede .

HANDBOEK VAN VREEMDE WOORDEN ENZ .
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Zo ook bij Catamitus .
En als men Litteratuur opgeeft (zoals bij Adoptyke de
verwijzing naar Assen . Handleiding tot de Beoefening van
het Nederl . Burgerl . Recht I, 3e druk, pag . 340 dient men
't dan niet konsekwent to doen? En natuurlik liefst ook
de algemeen bekende standaardwerken .
Is voor Agar niet de meer bekende Hager to schrijven?
Moest bij ,Amp6se" niet iets meer vermeld van ohm,
enz .? Vooral ook omdat het een handboek voor techniese
termen wil wezen .
De omschrijving van de uitspraak is wel is waar vreemd,
„agoosje" is toch wel niet ,, gauche" of ,alabes" niet a
la baise .
Wij komen later nog op dit werk, dat belangrijk kan
zijn, terug.
B . H.

KLEINE MEEDELINGEN .

Met den nieuwen Jaargang 1906 wil ,Vlaanderen," in
den ruimsten zin van bet woord, een algemeen Vlaamsch
tijdschrift worden . In een systematisch Overzicht zal bet
geregeld een kritisch relaas bieden van elke belangrijke
werkzaamheid bier to lande, en van al wat beteekenis
hebben kan voor bet Vlaamsche Leven, zoowel op sociaal
en wetenschappelijk als op letterkundig en artistiek gebied .
Bevoegden zullen zich in dit Overzicht met elke afzonderlijke rubriek bezighouden . Verder zullen Noord-Nederlanders
worden uitgenoodigd aan bet tijdschrift mee to werken
de reeks wordt door L . van Deyssel ingeleid .
Uit de Prospectus .

PSYCHOLOGISCHE TAALWETENSCHAP .
Deze paar regelen dienen om de lezers van Taal en Letteren
mee to deelen, dat ik eindelijk vervuld heb de beloften, op
b1z. 559 van den 13de° jaargang gegeven .
De pas-verschenen aflevering der Leuvensche Bvjdragen
bevat eene studie van mijne hand : Grondbeginselen der
psychologische Taalwetenschap, eene proeve van synthese
late deel, 240 blz. Hot 2de deel volgt 1 October .
Dat ik dit niet in Taal en Letteren heb gepubliceerd, is
vooral to wijten aan de groote omvang, die mijn geschrift
gaandeweg heeft aangenomen .
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Dat ik geen plan meer heb de kritiek op Dr . Hoogvliet's
Lingua verder voort to zetten, zal ieder trouwe lezer van

den vorigen jaargang wel begrijpen en billijken .
J.

VAN GROENENDAAL .

't Artikel hier vermeld, is getekend door Jac . van
Ginneken S . J ., die ook onder de naam van J . van
Groenendaal schreef.
Red .

INHOUD TIJDSCHRIFTEN .

De XXste Eeuw . Dec . 1905, o.a . : G u s t a a f D'H a n d t, Stadsmiseries. G. H . M a r i u s, Aesthetica . - L . van D e y s s e l, Een Partjjtj e,
uit mijn Dagboek en de Processie, schetsen van Frans Erens. Frans Mijnssen . 'En Vrouw. - J . Everts Jr. Uit het dagboek van een Hypochonder. L . van D e y s s e l, Allerlei Aanteekeningen .
De Beweging . Dec. 1905, o .a. : F r e d e r i k van Eden, Do Kleine
Johannes . Derde deel, vervolg .) - Hen r . Des Tomb e. Drabbe,
Verzen . - K . van de Woestyne, Vorzen . - Is . P . de Vooys
Schemeravond . - J. J a c. T h o m s o n, Isadora Duncan .
Groot Nederland. Dec . 1905, o. a . : J . N . A ., Eon Moeder (slot .) Marie Metz-Koning, Herfstlied . - Nico van Suchtelen,
Toeristen-schetsj es . - S u z e l a Chapel] e-R o o b o l, Een sterfgeval. - Samuel G o u d s m i t, Veranderingen .
De Gids . Dec. 1905, o. a . I s . Q u e r i d o, Kunstenaarsleven . - Dr. P.
C . B o u t e n s . Verzen . - J a n W a 1 c h, Van eene avondwandoling . - J o h . S e b a s t i a a n s e, De rekening.
Boon's geillustreerd Magazvjn . Okt . 1905 en Nov . 1905, o . a. : N . M . D. J .,
De ware Geschiedenis van drie kokosnootjes . - F . F . von Tonzing. Do laatste oogenblikken (voor het tooneel .) - I d a Boy-Ed,
Hot portret. Hot Misboek" . - E u g b n e V e r c o n s i n, Wie van
beiden (voor hot tooneel .) - A d r i a a n I b s e n, U is zoo antiek .
(voor het tooneel.)
Tijdschrift voor Nederlandsche Taal en Letterkunde, o . a : H . Kern,
Middeleeuwsche oorkonden uit Oldenzaal . - A . B., Heimwee. W . Z u i d e m a, Theodore Rodenburgh (slot .) - A . E . H . S w a e n,
Starter IV. C . C . U h l e n b e e k, Boekbespreking .
Volkskunde 5e en 6e afl . 1905, o.a . : C ., Herinneringen en overleefsels
uit den Heidenschen Tijd . - A, d e Cock, Bedevaarten . - A . d e
Cock, Vingersprookj es . -Dr. G . J . B o e k e n o o g e n, Nederl . Sprookj es
en Vertelsols . - A. d e Cock, Spreekwoorden en Zegswijzen over
de Vrouwen, de Liefde en hot Huwelijk . - Dr . G. J . B ., Dorhoed . Dr . W. Z., Zweren bij hetgeen God aan Zijn lijf bad . - Dr . W . Z.,
Heimelijk Schoolverzuim . - Dr . W. Z., Vrijmetselarij-zelfmoord
door Tooverij .
De Navorscher . Afl . 9 1905. o .a . : Allemassen . - Gymkhana-races . Boonganger.

NB.I

C h. K r i e n e n . Uit hot leven (leesboek voor do lagere school) .
2de stukje, geillustreerd. - Vincent Loosjes - Haarlem .
P e n n i n g. Onder de vlag van Jan Pieterszn . Coen .
H i c h t u m . (N. v a n) Friesche Schotsen .
S t a m p e r i u s . Do Klompenmaker en do Prinses.
S t a m p e r i u s . Van de oude Juffrouw . Hot kleine Meisje en hot
Hondje Flaks .
S m its. Do Bieboeren.
H o v e n . (T h e r e s e) Brooder en Zuster .
R i e m s d ij k . (Jhr . A . W . G . v a n) en Cyriel Buysse : Se non a vero
(Tooneelspel) .
0 v i n k •S o o r. (M e v r.) Sytke's huwelijk .

Woestyne . (Karel van de) Verzen .
H o o g e n b i r k . Tweemaal gevenden.
V 1 e t t e r . (A . C . C . d e) Zoven jongens en eon Ouwe Schuit .
Bloemlezing nit do gedichten van A I b r e c h t Rod e n b a c h .
B u is . Anna Pauw . 2 deelen .
V I e t t e r . (W . do) Geesje .
Flier. (van d e r) Door overmacht geveld .
V e r w e ij (Albert) De oude strijd.
H u I I e m a n . Stadsmenschen.
C o u p e r u s. Do Berg van Licht .
H o v en . (T here s e) Molly O'Bryan 2 deelen
Suchtelen . (Nico van Verzen .
B a a r d a . (P . J . van) Eerste verzen .
M e e s t e r . (J o h a n de) Geertje . 2 deelen .
K i e v i t. (J o h a n do) De but in hot bosch.
O s s e l e n-van D e l d e n (M e v r .) Hans, die Luilekkerland gaat .
T a n e r a . Eon schooljongen up reis .
O s s e l e n-v a n D e l d e n (M e v r.) Grootmooder en kleinzoon .
B o u d i e r-B a k k a r. (Mevr .) Kinderen .
A m s t e r d a m (W . v a n) Weiveldsche Dingen .
B u y s s e. (C y r i e I) Hot Leven van Rozeke van Dalen . 2 deelen .
H o o g. (A l e t t a) Alleen in 't nestje .
C a n t e r . (B .) Germania . 2 deelen .
G r as. Op den vorkeerden weg.
B o r g h e s i. (P t.) Petrarch and his inffuence en English litterature .
G 1 a s z . (D r . M.) Klassische and romantische Satire .
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NIFUWE BOEKEN .

W e i s e . (Pro f. D r . F . 0 .) Charakteristik der lateinischen Sprache .
A d a m s o n . (J . W.) Pioneers of modern education 1600-1700 .
B e z o I d . (Dr . A .) Das Zuchtigungsrecht in der bayerischen Volksschule .
E n g e I . (E .) Der Grundlehrplan der Berliner Gemeindeschule . Eine
krit . Besprechg.
H i I k a . (A.) Kulturgeschichttiche Bedoutung indogermanischer Personennamen unter besonderer Berucksichtigung altindischer Namengebung . Oppeln 1905 .
L i p p e r h e i d e, (F r z .) Frhr . v ., Scpruchworterbuch . Sammlung
deutscher u . fremder Sinnspruche, Waglsprucho, Inschriften an
Haus u . Gerat, Grabspriiche, Sprichworter, Aphorismen, Epigramme,
v . Bibelstsllen . Liederanfangen, Y . Zitaten aus alteren and neueren
Klassikern, sowie aus den Werken moderner Schriftsteller, von
Schnaderhupfln, Wetter- u . Bauernregeln, Bedensarten usw ., nach
don Leitworten, sowie geschichtlich geordnet u . unter Mitwirkg.
deutscher Gelehrter u . Schriftsteller hrsg. 1 -10 Taus . (In 20 Lfgn .)
1 Berlin, Exped . d. Sprichworterb . 1906 .
R a v ; z z a. (F .) Psicologia della lingua . Torino, Bocca, 1905 .
V o s s l e r . K. Sprache als Schopfung u . Entwicklung . Eine theoret .
Untersuchg. m . prakt . Beispielen. Heidelberg, Winter's Univ .Buchh .
W u n s c h e . (A u g.) Die Pflanzenfabel in der Weltliteratur . Berlin,
Akad. Verlag. 1905 .
B r a u n e, (W.) Gotische Grammatik m . einigen Lesestucken u .
Wortverzeichnis 6 Aufl . Halle, Niemeyer, 1905 .
F e i g 1 . (P . F . A-) Die Stellung der Satzglieder des Vollsatzes in
Notkers Marcianus Capella . (Fortsetzung) . Melk 1905.
H a m a n n . (H .) Die litterarischen Vorlagen der Kinder- und Hausmarchen and ihre Bearbeitung durcg die Bruder Grimm . (Teil I .
Einleitung . Die Vorlagen zur 1 . Auflage) . Berlin 1905 .
L i e b i c h . (Br .) Die Wortfamilien der lebenden hochdeutschen
Sprache als Grundlage f. e. System der Bode it tingslehre . 1 . Die
Wortfamilien in alphabet . Ordug . Nach Heynes deutscbem Worter
buch bearb . 2 unverand. (Titel-) Ausg . Bresslau, Preuss & Junger, 1905
L u c k e . (W.) Die deutsche Sammiung der Klageschriften Ulrichs
von Hutten . (Beitrage zur Stilistik der Reformations-Schriftsteller) .
Suhl 1905.
M a t t h a e i . (G .) Beitrage zur Gescbichte der Siegfriedssage . Gross
Lichterfelde 1905.
Sachel . (P .) Seneca and das deutsche Renaissancedrama . Studien zur
Litteratur- and Stilgeschicbte des 16. and 17. Jahrhunderts. (Einleitung, Kapitel II, Anfang) . Berlin 1905 .
W e h r 1 e. (H .) Die deutschen Namen der Himmelsrichtungen and
Winde, Freiburg 1905 .
Blibliothek Letterkundige, voor katholieken, bezorgd door de leeraren
van 't r . k . gymnasium to Tilburg, Tilburg, Handelsdrukkerij,1905 .
M a h n . (E .) Darstellung der Syntax in dem sogenannten angelsachsischen Physiologus . Tl . II . Neubrandenburg 1905 .
T h o m s o n. (W .) Basis of English Thytm . London, Holmes 1905.
S a g g a n. (H .) Die Benennungen der Schiffsteille unn Schiffsgerate
im Neufranzosischen . Kiel 1805 .

