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INLEIDING 1)
De volgende overwegingen zijn beslissend geweest voor
de opzet van dit werkje.
le. In de stijlleer ontmoeten elkaar taalkunde, literatuurwetenschap en aesthetica. In een systematiek der wetenschappen kan zij daarom onder elk van deze drie worden opgenomen. Nu zij in deze encyclopaedie ressorteert onder de
afdeling „Taalkuride", zal op het taalkundig aspect van de
stijl ook de meeste nadruk moeten vallen.
2e. De stijlleer is, als elke wetenschap, eeuwig in wording. Hij die op een bepaald (t.o.v. die evolutie altijd willekeurig) moment een wetenschap wil typeren, zal niet alleen
moeten noemen wat op dat moment is bereikt, maar ook wat
tot dusver probleem is gebleven.
3e. Het belangrijkste van een wetenschap is de theoretische fundering van haar primaire termen. Hiervoor moet
ook in een beknopt overzicht de meeste plaats worden ingeruimd.
4e. Wil beknoptheid niet leiden tot oppervlakkigheid
en onjuistheid, dan zal uit het enorm aantal verschijnselen,
termen en problemen een wel zeer beperkte keuze moeten
worden gedaan. Wij hebben daarom betrekkelijk weinig
kwesties behandeld, maar deze dan ook vrij uitvoerig en
exact en zoveel mogelijk in verband met de systematiek van
het geheel. Deze systematiek gaat in een gewone encyclopaedie grotendeels verloren; voor een encyclopaedie van
w et e n s c h a p p e n (en niet van alphabetisch gerangschikte namen, woorden en termen) is ze een dwingende eis.
5e. Daar het bier een Nederlandse encyclopaedie geldt,
zijn de voorbeelden ter toelichting van stiilverschijnselen
vrij wel uitsluitend uit de Nederlandse letterkunde geput.
1) Prof. Dr. A. W. de Groot heeft het manuscript critisch gelezen en mij verscheidene verbeteringen aan de hand gedaan. Het is
mij een behoefte, hem hiervoor op deze plaats van harte dank to
zeggen.
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HOOFDSTUK I. TAAL EN STIJL

§ 1. Stijl en stijlleer (I)
Wanneer wij zouden definièren: „De stijlleer is de leer
van de stir, zouden wij te weinig zeggen en tegelijk te veel.
Te weinig, want ieder Nederlander begrijpt vanzelf de
relatie tussen beide leden van die samenstelling en verwacht
niet een typering van deze relatie, maar een typering van
„stir.
Te veel, want in die samenstelling is „stir tot een bepaalde gebruikswijze beperkt. Het kan nl. op verschillende
wijzen gebruikt worden, omdat het meer een woord is dan
een wetenschappelijke term. De wetenschap streeft naar exacte
termen, die slechts een gebruikswijze toelaten. Een dergelijke
exactheid is t.o.v. „stijl" niet bereikt. Dit staat in direct verband met de grote gecompliceerdheid van het verschijnsel,
dat door dit woord wordt genoemd. Dit verschijnsel heeft
vele aspecten en is met andere verschijnselen zo nauw vervlochten, dat het moeilijk, zo niet onmogelijk, is, het daar
onbeschadigd van los te snijden. Doordat het vele aspecten
heeft, heeft het ook om vele redenen met andere verschijnselen min of meer grote overeenkomsten. Daarom kan „stijl"
nu eens in ruimere, dan weer in engere zin gebruikt worden,
kan men erin nu eens dit dan weer dat kenmerk speciaal
onder de aandacht brengen. Kortom: daarom gedraagt het
zich als een woord.
Dat woord-karakter van „stijl" blijkt uit het feit, dat het
in zinnen als de volgende optreedt.
1. Deze kathedraal is in Gotische stijl gebouwd.
2. De stijl van de partita's van Bach is volkomen klassiek.
3. Veel van wat Vondel geschreven heeft, moet tot de
Barok-stijl gerekend worden.
4. In zakenbrieven worden vaak stijl-fouten gemaakt.
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5. Dit boekje is een inleiding tot de stijlleer.
6. Hij heeft stijl.
7. Het leven van een scepticus heeft een geheel andere
stijl dan dat van een gelovig Christen.
8. Deze hardloper ontwikkelt wel voldoende snelheid,
maar hij moet zijn stij1 nog meer verzorgen.
9. Het vertrek was stijlloos gemeubeld.
10. Haar hoedje was geheel in stijl.
Ondanks bepaalde verschillen heeft men de overtuiging,
in al deze zinnen met hetzelfde woord te doers te hebben,
terwijl dit en het cursief gedrukte in de zin: „De stijl is een
onderdeel van de stamper", ondanks hun gelijkheid van
klank-vorm (homonymie) verschillende woorden zijn. (Hieraan doet het feit niets af, dat ze historisch teruggaan op gebruikswijzen van hetzelfde woord; zie § 9.)
Het woord bewaart zijn identiteit niet alleen door zijn
klank-vorm maar ook door zijn betekenis-eenheid. Deze laatste is door middel van andere woorden slechts bij benadering te omschrijven. Trachten we, uitgaande van de geciteerde zinnen, toch een omschrijving te geven, dan denken
we in de eerste plaats aan „wijze, trant, manier" : „wijze
(trant, manier) van bouwen, componeren, schrijven, leven,
lopen, een vertrek inrichten, zich kleden". Maar onmiddellijk valt op, dat die woorden het woord in kwestie niet eenvoudig kunnen vervangen. De gebruikswijzen zijn niet dezelfde. „Hij heeft stijl" is een goede zin, maar: „Hij heeft
wijze (trant, manier)" is onzin, en het helpt ons niets, of
we met „(hij heeft een wijze) van schrijven of schilderen"
preciseren. Met „stijl" kan blijkbaar speciaal een goede stijI
bedoeld worden. Dit is een veel voorkomende wijze van
woordgebruik (vgl. „hij heeft manieren", „dit is kwaliteit").
lets soortgelijks geldt voor zin 9. „Stijlloos gemeubeld" wil
natuurlijk niet zeggen: „op geen enkele wijze gemeubeld".
9

Het houdt een (negatieve) waardering in : het vertrek was
niet gemeubeld volgens een principe, de meubels hadden
niet dezelfde „stij1", pasten niet bij elkaar. En „haar hoedje
was in stijr kan betekenen: „vormde met de rest van haar
kleding een harmonisch geheel".
Er is echter nog meer. Stijl wordt zowel aan dingen (kerken, composities, boeken, meubels) als aan mensen toegekend. Het woord kan dus een kenmerk noemen van iets dat
door mensen is gemaakt, maar ook een vermogen van de
mens. In de eerste drie zinnen noemt het speciaal een kenmerk van een kunst-uiting: gotiek, classicisme en barok zijn
kunst-stijlen. Dit geldt niet voor zin 4. Maar deze vormt
weer met zin 3 een groep, in zoverre nl. als het in beide
gevallen gaat om stijl op het gebied van taal, om het kenmerk dus van een taal-uiting. En tot deze groep behoort zin
5 eveneens.
Dit laatste houdt in, dat „stij1" speciaal gebruikt kan
worden in de zin van „taal-stij1". In de samenstelling „stijlleer" is het steeds tot deze gebruikswijze beperkt. Hiermee
zijn wij met de typering van onze wetenschap en haar object
reeds iets verder gekomen. Dat object is het taal-gebruik. Dit
wil nog niet zeggen: het taalgebruik in al zijn aspecten.
Neen, de stijlleer beschouwt er een bepaald aspect van, beschouwt het vanuit een bepaalde gezichtshoek. Een toelichting van dit punt echter vereist nog voorbereiding; het zou
in strijd zijn met een methodische opbouw van onze wetenschap, zo wij het hier reeds aan de orde stelden. Wel is het
noodzakelijk, er reeds nu op to wijzen, dat de stijlleer primair een descriptieve en geen normatieve wetenschap is. In
de eerste plaats beschrijft ze dus op een bepaalde wijze het
taalgebruik, zoals ze dat aantreft, en geeft geen „regels"
voor het juist gebruik van taal.
Voor er echter iets beschreven kan worden, zal men moeten vaststellen, wat men precies beschrijven wil en volgens
welke methode men dat wil doen. Dit betekent, dat „stiji"
theoretisch gefundeerd moet worden, dat daaraan zoveel
10

mogelijk het woord-karakter moet worden ontnomen, dat
het tot een wetenschappelijke term moet worden gemaakt.
En als „stijl" (in de zin, waarin het in de samenstelling
„stijlleer" optreedt) in eerste instantie als „taalgebruik" getypeerd kan worden, zal die fundering moeten beginnen met
een analyse van de taal en haar gebruik.
§ 2.

Taal en taal-gebruik.

Een taal wordt in de eerste plaats gekenrnerkt door een
bepaalde woordenschat, een hoeveelheid „woorden" dus. Een
woord is een phonetisch-semantische eenheid, d.w.z. een eenheid van een bepaalde klank-vorm en een bepaalde betekenisinhoud. In een woordenboek zijn de woorden systematisch,
nl. naar het alphabetisch principe, gerangschikt. Deze systematiek is echter om practische redenen aangebracht, is volkomen uiterlijk, niet aan de woordenschat zelf inhaerent.
Deze laatste lijkt een chaos van geisoleerd gedachte woorden :
„hond, rood, denken, ik, vier, stij1", enz. Bij nader inzien
echter blijkt er wel degelijk systeem in te bestaan. En wel
in twee opzichten: naar het phonetisch en naar het semantisch aspect.
Wat het eerste bereft : in het grote aantal klank-vormen
blijkt een in verhouding daarmee zeer beperkt aantal elementen aanwezig te zijn, de zg. phonemen (klinkers en
medeklinkers), die kenmerkend zijn voor een bepaalde taal
en een geheel ander systeem vormen dan het alphabetische.
Dit berust op overeenkomst en contrast van verschillende
soort. Er is groepsvorming van verschillende orde: vocalen consonanten (a, e - k, s), explosieven - spiranten (t, p - s, f),
stemhebbende - stemloze (b, v - p, f), labiale - gutturale
(b, m - k, g), nasalen - niet-nasalen (m. n - k, 1, s), en elk
phoneem ontleent zijn waarde aan de plaatsen, die het in
dat systeem inneemt. Wij geven dit slechts even aan, een
onderzoek daarnaar behoort tot de wetenschap, die phonologic wordt genoemd.
Ook de betekenissen staan niet geisoleerd naast elkaar.
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Ook hier is groepsvorming van verschillende orde. „Schrijver" vormt een groep met „schrijven", „schriftelijk" met
„schrift", en beide groepen vormen samen ook nog een
groep. Voor ons doel belangrijker zijn gevallen als de volgende. Naast „loon" staan: „beloning, honorarium, soldij,
gage, tractement, salaris, wedde". Al deze woord-betekenissen bepalen elkaar. „Loon" in een taal, die daarnaast nog de
andere woorden kent, is lets anders dan „loon" in een taal,
tot welker woordenschat deze laatste niet zouden behoren :
het zou dan immers in veel meer gevallen en op veel meer
wijzen gebruikt moeten worden. Wij kunnen dit nog anders
zeggen, waarmee wij tevens de hierboven gegeven definitie
van „woord" aanvullend corrigeren. Een woord is niet alleen
een phonetisch-semantische eenheid. Als zodanig kent het
bovendien nog de potentie tot verschillende, gedeeltelijk
door andere woorden bepaalde, wijzen van gebruik.
Deze overwegingen geven ons het recht, de taal „een
systeem van tekens" te noemen. Zo'n systeem geldt echter
slechts voor een bepaalde periode en verkeert steeds in
enigszins labiele toestand. Een taal evolueert. Verandert b.v.
een woord van betekenis, dan brengt dit in het systeem een
verschuiving teweeg. Ook is het systeem niet gesloten in
die zin, dat er geen woorden uit zouden kunnen verdwijnen
of nieuwe in worden opgenomen. Om ons tot het laatste te
bepalen: ook de wijze van woord-vorming (en hieronder
verstaan wij dan niet alleen het vormen van totaal nieuwe
woorden, maar ook het vormen van samenstellingen en afleidingen, alsmede de zg. verbuiging) is voor een taal karakteristiek. Wij geven een enkel voorbeeld ter illustratie. Op
een gegeven ogenblik is het woord „fiets" aan de Nederlandse woordenschat toegevoegd. Hoe het nu precies is ontstaan, doet bier niet ter zake. Zeker is, dat het een volkomen
Nederlands karakter draagt, omdat er een keus is gedaan
uit Nederlandse phonemen. In de klank-vorm van dit Nederlandse woord kon b.v. onmogelijk de Engelse th (van mouth)
worden opgenomen. Maar ook de volgorde van de elemenI '.!

ten is niet willekeurig. De vorm „fsiet" b.v. was ondenkbaar;
er is geen enkel Nederlands woord, dat met de combinatie
f s begint. Met het woord „fiets" is tegelijkertijd de mogelijkheid gegeven tot het vormen van „fietsen" (meervoud),
„fietsen" (werkwoord) (en voorts weer van „fietste, gefietst"),
„fietser", „fietsenstalling", „fietsenmaker", enz. enz. Een
andere volgorde in de samenstelling is of onmogelijk („makerfietsen"), of levert een andere, weer door het systeem
der taal bepaalde, betekenis („stallingfietsen" zou kunnen
betekenen: „fietsen, die in een stalling staan").
Er is echter nog meer. Als we spreken, dus woorden gebruiken, gebruiken we deze in zinnen (of als zinnen). Tot
de taal (d.w.z. tot een bepaalde taal, de Nederlandse b.v.)
behoort nu niet zoiets als een „zinnenschat". Maar wel behoort daartoe een systeem van mogelijkheden, volgens welke
zinnen gevormd kunnen worden. „Ik heb een fiets gekocht",
zegt de Nederlander, en niet b.v.: „Ik een fiets gekocht
heb", — „De fiets, die ik gekocht heb, is sterk", en niet:
„De fiets, heb ik gekocht die, sterk is", enz. De volgorde
der woorden (de syntaxis) is voor verschillende zinstypen
(hoofdzinnen, bijzinnen) vast en voor een taal kenmerkend.
Is er bier en daar onvastheid, is er in sommige gevallen
meer dan een volgorde mogelijk, dan behoort ook dit tot
de taal. In het Nederlands kan men zeggen: „ ... toen ik
een fiets gekocht had", maar ook: „ ... toen ik een fiets had
gekocht". Het Duits kent bier slechts een volgorde.
En eindelijk: een (gesproken) zin kent niet alleen een bepaalde syntaxis, maar ook een bepaalde intonatie, een bepaalde melodie. En ook de mogelijkheden van intonatie zijn
voor een taal karakteristiek. Zelfs dialecten van dezelfde taal
kunnen in dit opzicht van elkaar verschillen. Zo klinkt de
zin: „Waar ga je naartoe, ba.as?" in de mond van een Hollander anders dan in de mond van een Betuwnaar.
Een taal is dus:
1 e. een systeem van woorden (phonetisch-semantische eenheden) en van hun gebruikswijzen;
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2e. een systeem van mogelijkheden van woordvorming;
3e. een systeem van mogelijkheden van zinsvorming (een
systeem van syntactische schemata) ;
4e. een systeem van zinsintonaties.
In het taalgebruik zijn die mogelijkheden tot werkelijkheid geworden. Gebruikte taal is geactueerde taal. En „de
taal" die gebruikt is, is steeds een bepaalde taal, de Nederlandse b.v. Het mooiste gedicht van Vondel, maar ook het
jammerlijkste briefje van een onontwikkelde Amsterdammer
is geactueerde Nederlandse taal. Dit is hun essentiele overeenkomst t.o.v. een Frans gedicht en een Franse brief. Maar er
bestaan tussen deze twee taaluitingen toch ook zulke grote
(in een ander opzicht ook essentiele) verschillen, dat de
vraag rijst, of — en eventueel op welke wijze — het individu (het individuele lid van een bepaalde taalgemeenschap)
de taal op een individuele wijze kan gebruiken.
Theoretisch zijn er twee mogelijkheden:
le. Het individu voegt aan het taalgebruik iets nieuws toe,
wijkt van „het" (d.i. het „normale") taalgebruik af,
zonder echter van de taal af to wijken ;
2e. Het individu wijkt van het taalgebruik af, doordat hij
van de taal afwijkt. Wat hij zegt of schrijft, is b.v. geen
goed Nederlands. — In zekere zin is „goed Nederlands"
geen juiste woordverbinding. Immers iets is Nederlands,
of het is dat niet, en als het dat is, is het vanzelf „goed".
Wij zullen nu de bedoelde kwestie achtereenvolgens in
verband met de vier, hierboven kort getypeerde, taal-elementen onderzoeken.
§ 3. Individu en woord-gebruik.
Het aantal woorden van een taal is enorm groot. Het is
dan ook begrijpelijk, dat niemand alle woorden van „zijn"
taal kent (waartoe tevens alle gebruikswijzen van elk woord
afzonderlijk gerekend moeten worden). Maar er zijn hier belangrijke individuele verschillen. Een hoogleraar in de taalwetenschap kent er zeer veel meer dan een behoorlijk ont14

wikkelde boer. Deze steekt weer gunstig of bij een normale
analphabeeth, terwijl de idioot, die enkele woordklanken
heeft leren uitstoten., de benedengrens vormt. Dit neemt
niet weg, dat de hoogleraar enkele woorden onbekend gebleven zijn, die de boer wa kent. Met deze kwantitatieve
verschillen gaan kwalitatieve gepaard. Immers wat voor de
taal geldt, geldt ook voor de taalschat van ieder individu
afzonderlijk: er is geen chaos, maar groepsvorming; en
„loon" wordt er mede door bepaald, of het al dan niet een
plaats inneemt in de groep: „loon, beloning, wedde, enz."
leder kan bij zichzelf vaststellen, dat hij lang niet alle
woorden die hij kent, ook inderdaad gebruikt. In het algemeen kan men wel zeggen, dat het aantal gebruikte stijgt
met het aantal gekende. Voorts lopen de gebruiksfrequenties der verschillende woorden, zowel in het individuele als
in het algemene taalgebruik, zeer uiteen ; denk b.v. aan de
voornaamwoorden en aan werkwoorden als „zijn" en „hebben" in vergelijking met „wiskundige" en „verdorren".
Ook de individuen staan niet geisoleerd naast elkaar. Ook
hier is groepsvorming van verschillende orde: naar beroep,
ontwikkeling, godsdienst, leeftijd, woonplaats, sekse, enz.
De (gebruikte) woordenschat van de ene groep verschilt
min of meer van die van de andere, al hebben ze een grote
kern gemeen. De taalwetenschap onderscheidt: familiale,
sociale en locale taalkringen, elk weer met verscheidene onderverdelingen. In de individuele woordenschat snijden dergelijke kringen elkaar, omdat ieder individu tot meer dan
een groep tegelijk behoort. Wij stippen dit alles slechts aan.
Later zal worden gezegd, in hoeverre dergelijke taalkringen
als stij1kringen zijn to beschouwen (zie § 9).
De tot nu toe besproken individuele verschillen betroffen
voornamelijk de hoeveelheid en de aard der woorden : ieder
heeft een naar omvang en ook naar inhoud beperkte hoeveelheid van de taal (als systeem van tekens) tot zijn beschikking. Iemand kan ook ,,woorden" tot zijn beschikking
hebben, die niet tot de taal (b.v. de Nederlandse taal) be15

horen, die dus „fout" zijn wat de vorm, de betekenis of
beide tegelijk betreft. Dit geldt dan meestal woorden, die
zich aan de peripherie van de individuele woordenschat bevinden (z.g. „vreernde" woorden) . Een hospita b.v. beweert,
dat ze last heeft van rimmetiek, in de ParamariabO-straat woont,
gavacatueerd moet worden, waarom ze de exercitie-auto van van
Gend en Loos heeft opgetillefoneerd, enz. Hoewel wij het begrip
„stijl" nog in verschillende richtingen onbepaald hebben gelaten, kunnen wij toch wel zeggen, dat dergelijke nonsens —
die overigens vrij veel voorkomt en karakteristiek is voor de
taaluitingen van bepaalde kringen — niet tot de stifi-fouten
gerekend kan worden.
Belangrijker en tegelijk subtieler zijn de fouten tegen de
verschillende gebruikswijzen van een bepaald woord. Wij
zeiden reeds, dat bij een schamele woordenschat de kans op
foutief woordgebruik groot is, vooral als die schamelheid te
wij ten is aan het ontbreken van synoniemen, van synoniemengroepen. Synoniemen zijn woorden met min of meer vergaande overeenkomst in betekenis. Eenige voorbeelden gaven
wij reeds : „stijl, wij ze, manier, trant" en „loon, beloning,
enz.". Het is vaak vrijwel onmogelijk, de betekenis (d.i. de
betekenis-eenheid, die het woord in alle gebruikswijzen bewaart) te omschrijven. Immers de betekenis die omschreven
moet worden, treedt in de taal slechts op als moment van
die ene phonetisch-semantische eenheid. (Wij voegen hier
aan toe, dat het omschrijven van een woord-betekenis iets
anders is dan het definièren van een begrip.) Nog moeilijker
is het, het verschil tussen synoniemen aan te geven. Men
doet dan het beste, die gevallen te noemen, waarin het ene
wel, het andere niet bruikbaar is. Een enkel, niet eens bijzonder subtiel voorbeeld. „Moedig" en „dapper" kunnen in
talloze gevallen voor elkaar in de plaats staan , maar in :
„hij schreeuwde dapper mee" is „moedig" niet mogelijk.
Heeft iemand weinig synoniemen tot zijn beschikking, dan
is de kans groot, dat hij een woord gebruikt in een geval,
waarin het niet gebruikt kan worden. Hij gebruikt dan een
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woord verkeerd, of hij gebruikt het verkeerde woord, — zoals
men wil. Toch is voor de eerste formulering misschien wel
het meest te zeggen. Beschouwen we het woord „voortgang",
dat o.a. met „voortgaan" een groep vormt, dan is het op
zichzelf onbegrijpelijk, waarom men niet zou kunnen zeggen : „De wegen waren zo modderig, dat de auto's geen
voortgang konden vinden". En toch is het geen (goed) Nederlands.
Hiermede is reeds gezegd, dat het een fout is tegen de
taal. Er is hier een afwijking van het taalgebruik, die tevens
een afwijking is van de taal. Toch wordt zoiets vaak een stijlfout
genoemd. De grens schijnt hier om de een of andere reden
moeilijk te trekken. In een scherpzinnig artikel demonstreert
onze landgenoot Ph. J. Simons aan vele voorbeelden, dat
examencommissies die klagen over „slechte taal en stijl" der
candidaten, en dat ook auteurs van boeken over de stijileer
er slechts een zeer onduidelijke voorstelling van hebben, wat
zij met het tegenover elkaar stellen van „taal" en „stij1" bedoelen, — om nu maar te zwijgen over een communis opinio.
Dat ziet er voor de wetenschap, die zich uitsluitend met
„stij1" wil bezighouden, hoogst bedenkelijk uit. Zeker ligt
de schuld voor de bedoelde verwarring gedeeltelijk bij de
auteurs, die zich niet voldoende rekenschap geven van wat
zij zeggen en de zaken niet voldoende hebben doordacht.
Maar aan ,de andere kant : als „stijl" een vaste en exacte term
was (als „logarithme" b.v.), waarom zouden zij „stij1" dan
niet als zodanig gebruiken?
In § 1 hebben wij reeds gewezen op de grote gecompliceerdheid van ons verschijnsel, op zijn innig verband met
andere verschijnselen. Met name is het moeilijk aan te geven,
op welk punt precies taalgebruik tot stij1 wordt. Met de
blote constatering van deze moeilijkheid kan de wetenschap
geen genoegen nemen. Zij moet in staat zijn, zekerheid te
verschaffen omtrent de vraag, of de fout in kwestie een fout
is tegen de taal of tegen de stijl. Het zou ook kunnen zijn,
dat voor beide typeringen iets te zeggen valt. Dan echter
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rnoet worden nagegaan, in welk opzicht hier van „stijl"
sprake kan wezen.
Welnu. Niet voor niets wemelen de zogenaamde „stijlboekjes" van de opgaven, in op een woord na gegeven zinnen uit twee of meer synoniemen het juiste woord te kiezen.
Immers een goede stijl is niet mogelijk, zo men niet van de
taal — en dat is hier: de woorden en hun gebruiksmogelijkheden — op de hoogte is. Zegt men „voortgang vinden"
i.p.v. „vooruitkomen", dan wijkt men van het taalgebruik
af, — en ook de stijl is een afwijking van het taalgebruik.
Maar dit is ook het enige, dat de kwestie met „stijl" te
maken heeft. De afwijking berust op niets anders dan op
onkunde, op gebrekkige kennis van de taal. Vandaar dat ze
in eerste instantie een fout tegen de taal is.
Er zijn echter gevallen, waarin het verkeerd gebruiken van
een woord — of, zo men wil, het kiezen van een verkeerd
synoniem — met meer recht een stijifout genoemd kan worden. Vergelijken we de woorden „gebeuren" eft „geschieden". Ook bier is het onmogelijk, het betekenis-verschil te
omschrijven. Toch maken ze een verschillende indruk op
ons. Het laatste lijkt wat plechtiger, verhevener: „Ik wil
niet hebben, dat dit gebeurt." — „Uw wil geschiede". Ook
hier blijkt het verschil weer in het gebruik. Dit betreft de
gedurende de laatste halve eeuw zoveel besproken „gevoelswaarde" der woorden. Men noemt dit ook wel hun stilistische waarde en een daarop gebaseerd verschil: stijlverschil.
Waarom men dit zo noemt, kan eerst in een ander verband
verklaard worden (zie § 9).
Ook tegen die gevoelswaarde kan worden gezondigd. Dat
heeft ieder wel eens tot zijn schade en schande ervaren, die
een gesprek heeft moeten voeren in een taal, die hij slechts
gebrekkig beheerste. In dit verband wijzen wij op „u - jij",
„vows - tu", „Sie - du"; het verschil in gevoelswaarde is in
deze drie gevallen niet hetzelfde. Maar ook in de eigen taal
kan men zich vergissen. Het blijkt dan, dat het woord niet
zoals „voortgang vinden"
onjuist is in het zinsverband
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in de geciteerde zin —, maar onjuist is (detoneert) in de
situatie. Wij geven een enkel duidelijk en grof voorbeeld.
Op „Ik ben vol" is aan een boerendis niets aan te merken.
Maar aan een gala-diner is het een „stijl-fout".
Maar, zal men zeggen, is dan alle woordgebruik als in een
wetboek gereglementeerd? Moet ieder individu er dan naar
streven, de woordenschat van de taal slaafs te vercopieren
tot zijn eigen woordenschat? Is dan elke afwijking van het
taalgebruik — of van het taalgebruik in een bepaalde situatie — een fout? Zijn er dan Been andere gebruiksmogelijkheden dan die welke het woord in het teken-systeem van de
taal heeft?
leder die meent, dat hij de „vrije" beschikking heeft over
„zijn" woorden, moeten wij tel'eurstellen. Het lidmaatschap
van de Nederlandse of van een andere taalgemeenschap legt
talrijke verplichtingen op, en op het moment dat iemand
zich daaraan niet houdt, wordt hij geroyeerd.
Laten wij echter niet vergeten, dat hetgeen ons tot de beschouwingen in deze § heeft gevoerd, juist het feit is van
de individualiteit der taaluitingen. Deze berust zeker ook
op het woordgebruik. Hoezeer ook ieder aan de taal gebonden is, toch is er in het woordgebruik zekere vrijheid.
En dat is maar gelukkig ook. Want aan deze vrijheid danken
we voor een belangrijk gedeelte literatuur en wetenschap.
We danken daaraan de gedichten van Shelley, Verhaeren,
Rilke, Boutens, het proza van Thackeray, Flaubert, Stephan
Zweig en van Schendel, de philosophic van Spinoza, Husserl
en Bergson, om maar enige namen te noemen. En we danden daaraan oak zovele onvergetelijke avonden in geestig gezelschap, als de „bons mots", de waarlijk „goede" woorden, vlogen
van de een naar de ander, licht en zwierig, hoog over het
taalgebruik been, — „gevleugelde" woorden, wier wiekslag
steeds weer opnieuw een beweging van vreugde kan slaan
door ons Leven.
Hoe is deze vrijheid dan mogelijk, en van welke aard is
die dan?
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In de wetenschap kan de individuele autonomic zeer groot
zijn. Zeker is er in vele gevallen volledige gebondenheid;
dit betreft dan vaste, door alien aanvaarde termen. Maar in
andere gevallen is er vrijwel volledige vrijheid. Wij zullen
dit niet verder onderzoeken, want met „stij1" heeft het niets
te maken. Immers er is dan Been afwij king van het normale
taalgebruik, omdat dit laatste er niet is. En bovendien wordt
dan bij ieder individu afzonderlijk de betekenis in de definitie tot begrip, en daarmee het woord tot term. 1)
Veel belangrijker voor ons doel zijn de gesproken taal en
de literatuur. Tot nu toe spraken wij over de gebruikswijzen,
die voor elk woord afzonderlijk gelden. Bij nadere beschouwing blijkt nu, dat er soorten gebruikswijzen zijn, die voor
verschillende woorden gelden. In de zinnen: „Hij is een
hark", „hij is een vlegel", „hij is een ezel", „hij is een licht",
blijken de woorden „hark, vlegel, ezel, licht" op een bepaalde, soortgelijke wijze gebruikt te zijn. Dergelijke gebruikswijzen behoren wel tot het Nederlands, maar ze zijn
niet karakteristiek voor die taal. Ze zijn karakteristiek voor
verreweg de meeste, zo niet voor alle talen, voor de sprekende wens.
Gesteld een sergeant staat een troep recruten te drillen
en een van dezen draagt een blauwe kraag op zijn tuniek.
De sergeant kan dan roepen: „He, die blauwe kraag daar,
blijf in de houding staan!" Het woord „kraag" blijft als
phonetisch-semantische eenheid zijn identiteit bewaren; het
gaat niet plotseling „recruut" betekenen of zoiets. Maar niemand zal ook verwachten, dat die kraag in de houding zal
springen. Hier is dat woord op een eigenaardige wijze gebruikt, en voor het eerst zo gebruikt.
1) Met die vrijheid bedoelen wij in het geheel niet, dat een definitie willekeurig zou kunnen zijn. Integendeel: bij een definitie is
men gebonden aan de systematiek van onderling samenhangende
oordelen, waarin die definitie fungeert, en eventueel aan het karakter van een wetenschappelijk te beschrijven object. Maar deze gebondenheid is een andere dan die wij in het niet-wetenschappelijke
woordgebruik aantreffen.
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Dit zegt de sergeant. En Boutens zegt:
Want geen die vlekloos dragen kan
Door aardsche vreugd en aardsche smart
De zachte lamp van blijdschap dan
De eenvoudigen van hart.
„Zachte lamp"? „Zachte lamp van blijdschap"? Waar was
dit ooit eerder in het taalgebruik gegeven? — Hier blijkt,
dat het individu kan afwijken van het taalgebruik, zonder
of te wijken van de taal. Hier geen fout tegen het Nederlands, maar het Nederlands op zijn schoonst. En hier ook
een stijl-element, — een element van dat gecompliceerde
verschijnsel, dat wij in deze § vanuit een bepaalde richting
weer iets dichter zijn genaderd.
§ 4. Individu en woord-vorming.
Evenmin als de woordenschat van de taal is de individuele woordenschat een gesloten systeem. In de eerste plaats:
steeds kunnen daarin uit de algemene woordenschat nieuwe
phonetisch-semantische eenheden of gebruiksmogelijkheden
van reeds aanwezige worden opgenomen, hetgeen zoals wij
zagen, niet eenvoudig een toevoeging (een additie) is, maar
een organisch opnemen in een geheel (een integratie) ; d.w.z.
het nieuwe brengt in het reeds aanwezige verschuivingen
teweeg. In de tweede plaats: het individu kan ook zelf woorden maken; deze kunnen al dan niet reeds door andere
leden van zijn taalgemeenschap worden gebruikt, dus al dan
niet tot zijn moedertaal behoren. Woordvorming, woordmaking,
heeft natuurlijk altijd een reden; meestal gebeurt het tij dens
het taalgebruik en wordt het nieuwe woord dus ook meteen
gebruikt.
Om nu gebondenheid en vrijheid van het individu met
betrekking tot de woordmaking beter te begrijpen, is het
noodzakelijk, de woorden naar een bepaald criterium te
onderscheiden.
Tot het Nederlands behoren „huffs" en „sleuter, maar
21

behoort ook „huissleutel". De eerste twee heten enkelvoudige woorden (simplicia), het tweede beet een samenstelling
(compositum). Het is gemakkelijk in te zien, dat „huissleutel", ondanks het feit dat het in twee woorden ontleed
kan worden, een woord, een eenheid is; het is iets anders
dan „huffs" plus „sleutel". Dit geldt voor vrijwel alle cornposita. Op andere wijze gevormd zijn woorden als „ontlopen", „blauwig". Ze zijn te ontleden in een simplex en
iets dat Been woord is: een voorvoegsel (prefix) of een
achtervoegsel (suffix). Ze heten afleidingen (derivata).
Hiertoe kunnen met zeker recht ook de z.g. buigingsvormen
gerekend worden, als „grote, grocer; fietst, fietste, gefietst".
En zo zijn er nog meer groepen te onderscheiden.
Het maken van simplicia heet primaire, dat van samengestelde woorden secundaire woordvorming. Ook de simplicia,
die op het ogenblik in de woordenschat aanwezig zijn, moeten eens zijn gemaakt. Hij die het Nederlands van nu hanteert, ziet echter niet meer, op welke wijze dit is gebeurd.
Is hij nu in staat een nieuw simplex te maken?
Op het eerste gezicht verzet zich tegen het maken van zo'n
neologisme niets. Het individu kan een stuk of wat Nederlandse phonemen vrij willekeurig — niet geheel willekeurig,
zoals in § 2 bleek — achter elkaar plaatsen (een consonant
en een vocaal en weer enige consonanten). Hij kan ook in
een bestaand woord enige phonemen zodanig door andere
vervangen, dat er een nieuwe, als Nederlands aandoende,
woordvorm ontstaat. Hoe groot het aantal woorden ook
moge zijn, de mogelijkheden van phoneem-combinaties zijn
in de verste verte nog niet uitgeput. En toch zoekt hij radeloos rond en moet worstelen tegen een enorme weerstand.
Een voorbeeld ter illustratie. Een hartstochtelijk roker
voelt roken als een even primaire levensbehoefte als eten en
drinken. Wanneer hij enige weken zijn sigaar heeft moeten
missen, heeft hij een gevoel, dat slechts met honger en dorst
kan worden vergeleken. Om dit tot uitdrukking te brengen,
zoekt hij naar een woord, dat even zwaar als „honger" en
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„dorst” met affect is geladen, evenzeer op hem de indruk
maakt een „oerwoord" te zijn. Van een spontaan scheppen
is geen sprake. Hij denkt en zoekt en probeert, totdat hij
eindelijk besluit tot „roort". Dat ziet er niet kwaad uit, en
men kan zich afvragen, waarom het niet sinds lang deel uitmaakt van de Nederlandse woordenschat. Niet alleen de
phonemen zijn die van het Nederlands, maar oak hun combinatie is in die taal principieel mogelijk. En toch blijft onze
woordmaker tegenover zijn eigen creatie een zekere bevreemding, een zeker wantrouwen gevoelen. Hij weet immers, dat het nog niets van een oerwoord heeft, dat hij,
tegen een ander zeggend: „Ik heb roort", zal moeten uitleggen, wat hij bedoelt. Wanneer hij „honger" zegt, meent
hij — natuurlijk als taal-gebruiker, niet als taal-beschouwer
dat hij een woord gebruikt, dat niet anders had kunnen
zijn dan juist 26. Maar aan het goed recht van „roort" gelooft hij zelf niet: waarom „roort" en niet b.v. „bapt" of
„orep"? Dit reduceert de vrijheid van het individu om
nieuwe simplicia te maken tot vrijwel niets.
Een aparte vermelding verdienen de onomatopeeen (klanknabootsingen) en interjecties (tussenwerpsels). Deze bevinden zich op de „taaldremper, d.w.z. het zijn in een bepaald
opzicht nog geen woorden; zij noemen nl. niet iets door
middel van een betekenis-eenheid. Onomatopeeen noemen
niet klanken, zij trachten deze door de phonemen van een
bepaalde taal te imiteren. Neologismen op dit gebied zijn
meestal variaties op reeds bestaande, maar een zekere vrijheid is hier ongetwijfeld. B.v. „Een langgerekt:
Phu-uu-utuu-tuut!" wekt ons uit onze stille
overpeinzing; de eerste fluitist is bezig zijn instrument
warm te blazen" (Justus van Maurik). Jets soortgelijks geldt
voor de interjecties. Het zijn in phonemen gevangen kreten,
of verminkingen van woorden of woordverbindingen (bastaardvloeken).
Zeer veel groter is de vrijheid t.o.v. de secundaire woordvorming. Op de grens van woordvorming en woordgebruik
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staan gevallen als de volgende. Iemand die voor het eerst
het woord „coquet" heeft gehoord in de zin: „Wat een
coquet hoedje! ", kan nu zelf spreken van „een coquette mantel". Van „analyseren" kan hij maken: „jij analyseert" (of
omgekeerd), enz. Tot deze groep moeten ook gerekend
worden gevallen als „kocht, gekocht" naast „kopen". De
flectie-(buigings-)verschijnselen zijn voor een taal kenmerkend. Voor een gedeelte moeten ze geleerd worden. 'lit zichzelf vormt niemand van „kopen" de verleden tijd „kocht".
Fouten daartegen zijn ongetwijfeld fouten tegen de taal. In
talloze andere gevallen heeft het individu niet de vorm zelf
geleerd, maar wel de soort vorm („coquette"). Wat hij zelf
maakt, draagt in het geheel geen individueel karakter en
bestond reeds lang zonder hem.
Van veel meer belang zijn in dit opzicht de afleidingen en
de samenstellingen (om ons tot deze twee te bepalen). Het
individu is niet in staat, andere pre- en suffixen te maken
dan die welke reeds in de taal in andere woorden fungeren
(dus om b.v. te zeggen „roodilm"). Wat hij als afleiding
zelf vormt, kan in de taal reeds als woord bestaan. Maar het
kan ook nieuw zijn, voor hem nog nooit zijn gebruikt. Dan
kan het weer fout wezen, onnederlands. Maar er kan ook op
een juiste wijze gebruik zijn gemaakt van de woordvormingsmogelijkheden van de taal. B.v. „gestadig druppelend en
tikkelend" (Aletrino). Dergelijke (semi) neologismen zijn
analogieformaties, d.w.z. zijn gemaakt op de wijze van reeds
bestaande woorden. Het is sums moeilijk om vast te stellen,
of zo'n neologisms „goed" (dus b.v. Nederlands) is. Enige
voorbeelden zullen wij Hoofdstuk II, § 6 besoreken.
Ook bij het maken van nieuwe samenstellingen is er in
de eerste plaats gebondenheid. In de ene taal (het Nederlands, het Duits) zijn er veel meer mogelijkheden om cornposita te vormen dan in de andere (het Frans), maar er is
altijd een grens, — ook al is het niet steeds eenvoudig am
te zeggen, op welk punt precies die grens wordt overschreden, en ook al is de taal-van-nu altijd open naar de taal24

van-de-toekomst. Een volledige beschrijving van die mogelijkheden en hun grenzen is niet het minst ingewikkelde
deel van de grammatica, die, tussen twee haakjes, natuurlijk
op dezelfde wijze met de stijileer is vervlochten als de taal
met de stijl. In het (moderne) Nederlands is het aantal mogelijkheden om composita te vormen van het type adjectief
+ substantief ongetwijfeld geringer dan het aantal mogelijkheden om substantief en substantief tot een nieuwe eenheid te verbinden. Maar ook in het laatste geval zijn er
grenzen. Voor de omschrijving van de betekenis der composita kan men geen gebruik maken van synoniemen, maar
meestal wel van de simplicia, waaruit ze bestaan. De door de
simplicia genoemde zaken worden er in een benaalde relatie
gebracht. Die relaties kunnen zeer verschillend zijn; vgl. b.v.
„huissleutei - hongerdood - vliegenkastje - zenuwinrichting".
Maar niet elke relatie kan door middel van een compositum
worden genoemd. Tegen „staalmeubel" (= „meubel van staal
gemaakt") verzet zich ons taalgevoel, d.i. de taal.
Zo is de taalgebruiker (als vormer van composita) aan
veel gebonden. Toch is er in die gebondenheid weer zekere
vrijheid. Niet alleen in die zin, dat hij een nog niet bestaand
compositum vormt uit twee of meer simplicia, maar ook in
die zin, dat hij daarin een nuance vangt van de relatie, die
er in andere soortgelijke analogieformaties tussen de leden
bestaat. „Maannacht" b.v. is niet eenvoudig „nacht van de
maan". Elke omschrijving blijft bij dit nog betrekkelijk eenvoudige compositum ten achter. Het gaat bier trouwens niet
slechts om de praegnante typering van een relatie tussen
„zaken", maar om een ineenvloeiing van gevoelswaarden.
Aandacht verdient nog, dat en de leden van de composita
en de composita zelf op verschillende wijze gebruikt kunnen
worden. Vgl. b.v. „warmdoorzond" „droomdoorzond", en
„droomdoorzonde ziel" met „droomdoorzonde vrede" (het
laatste bij Boutens). Zo zijn er hier allerlei mogelijkheden
van taalgebruik, waarbij wel van h.& taalgebruik maar niet
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van de taal wordt afgeweken, en die terecht gerekend worden tot de stijl.
Naast de woordvorming staat de woordontlening. Een
woord kan ontleend warden aan een vreemde taal of aan een
vroegere periode van de eigen taal; in het laatste geval
spreekt men van archaisme. De vreemde woorden kunnen
of zonder wijziging worden overgenomen, Of meer of minder aan het eigen klanksysteem worden aangepast, Of
worden vertaald. Het laatste gebeurt vooral met samenstellingen en afleidingen, waardoor het gevaar groot is, dat
men in zijn streven naar purisme (zuiverheid van taal, het
vermijden van vreemde woorden) de eigen taal juist geweld
aandoet.
Evenals de neologismen zijn de ontleningen vaak stijlelementen, hebben ze stilistische waarde. Ze zijn echter van
minder belang.
§ 5.

Individu en zinsvorming.

Terwij1 het woord de grondslag is van het taalgebruik, is
de zin het taalgebruik zelf. Woorden worden gebruikt in
zinnen of als zinnen („Ik heb dat gedaan." — „Waarom?").
In § 2 zeiden wij, dat tot een bepaalde taal ook gerekend
moeten worden bepaalde schemata van woordvol Horde. Met
zeker recht worden fouten daartegen wel stijlfouten genoemd (zie § 9), maar voornamelijk zijn het toch fouten
tegen de taal. Ook bier is gebondenheid. Maar ook hier is
vrijheid. De vrijheid van de taalgebruiker, zijn zelfwerkzaamheid, is t.o.v. de zinsvorrning zelfs veel groter dan t.o.v.
de woordvorming en het woordgebruik. Hij is bier vrij in
drieerlei opzicht.
In de eerste plaats kan hij de schema's met verschillende
inhouden vullen. Het aantal mogelijkheden is zo enorm
groot, dat er allicht iets nieuws voor de dag komt. Deze
laatste volzin b.v. is waarschijnlijk al „nieuw", d.w.z. nog
niemand heeft ooit precies deze woorden in precies deze
volgorde gebruikt. Dit geldt voor vele der vorige en der
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volgende zinnen eveneens. En dit waarlijk niet, omdat wij
zo bijzonder origineel zouden zijn. Deze „originaliteit" hebben wij met alle taalgebruikers gemeen.
In de tweede plaats is de spreker of schrijver in staat,
samengestelde zinnen te vormen van meer of minder gecompliceerde structuur. Voor een twee-delige zin zijn er twee
mogelijkheden: hij bestaat uit twee hoofdzinnen, of hij bestaat uit een hoofdzin + een bijzin. Maar voor de driedelige is het aantal mogelijkheden reeds zes, nl. (1) 3 hoofdzinnen, (2) 2 hoofdzinnen --1- 1 bijzin bij een van beide,
(3) 2 hoofdzinnen + 1 bijzin bij beide, (4) 1 hoofdzin
+ 2 bijzinnen van dezelfde soort, (5) 1 hoofdzin + 2 bijzinnen van verschillende soort (6) 1 hoofdzin + 1 bijzin
+ 1 bijzin bij deze laatste. Voor de vier-delige is het aantal
reeds over de twintig. Als we voorts nog in rekening brengen, dat de zinnen in verschillende volgorde kunnen staan
(b.v. hoofdzin - bijzin, maar ook bijzin - hoofdzin), dat de
bijzinnen van verschillende soort kunnen zijn (onderwerpszin, lijdend voorwerpszin, enz.) en dat er ook nog z. g. beknopte bijzinnnen en tussenzinnen bestaan, dan is het duideliik,
dat deze constructies nog niet alle gebruikt kunnen zijn. En
elke constructie kan een onnoemelijk aantal inhouden omvatten. Het lijkt vrijwel onmogelijk, niet origineel te wezen!
Maar als iedereen „origineel" is, is niemand het meer. In
vele der bedoelde gevallen is het dan ook zinloos om van
een afwijking van „het" taalgebruik te spreken. Een enkel
voorbeeld zal dit verduidelijken. Wij nemen aan, dat de
eerste born, die ooit een huis heeft getroffen, de bewoner
gespaard maar diens boekenkast vernield heeft. De bewoner
kan dan zeggen: „Mijn boekenkast is door een bom helemaal uit elkaar geslagen". De zin is dan even nieuw als het
genoemde feit. Toth zal geen van de toehoorders de spreker
van originaliteit „verdenken". Want er zijn hier geen neoligismen, geen enkel woord wordt op een nieuwe wijze gebruikt en ook van een bepaald, tot de taal behorend zinsschema is niet afgeweken. Een zin is geen taalelement en kan
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dus niet op een bepaalde (in casu afwijkende) wijze gebruikt worden. Hij kan danook slechts krachtens een of
meer van zijn elementen, nooit krachtens zijn inhoud een
„neologisme" zijn. Als „men" gewoonlijk (behalve enkelvoudige zinnen) twee-, drie- ten hoogste vier-delige zinnen
zegt of schrijft, is een achtdelige een afwijking van het taalgebruik. De voorliefde van het individu voor lange zinnen,
voor bepaalde constructies, is kenmerkend voor zijn taalgebruik, behoort tot zijn „stijr.
In de derde plaats is er vrijheid wat betreft de syntaxis,
zowel van hoofd- als van bijzin. Ook bier is het soms moeilijk vast te stellen, of de afwijking fout is of goed. Wij
moeten weer volstaan met enkele voorbeelden, voor welker
analyses echter al meer theorie nodig is, dan wij tot dusver
hebben gegeven.
Zakenbrieven beginnen vaak met de volgende mededeling: „Uw brief hebben wij ontvangen en hebben wij de
eer U te berichten, dat ..." De eerste hoofdzin is juist geconstrueerd, maar in de tweede staat het onderwerp ten onrechte achter het gezegde (dit heet: foutieve inversie), daar
het lijdend voorwerp, dat door zijn plaatsing in de eerste
zin inversie veroorzaakt, niet tot de tweede zin behoort. Nu
is de volgorde in een mededelende hoofdzin: onderwerp +
gezegde + voorwerp (of bepaling), of: voorwerp (bepa-'
ling) + gezegde -I- onderwerp, en niet: gezegde ± onderwerp + voorwerp (bepaling). Een constructie als de laatste is een taalfout, een font tegen een der taalelementen.
Om bepaalde redenen wordt ze wel een stijlfout genoemd
(zie § 9) en ze heet dan „stijl van tante Betje" of ook wel
eenvoudig „tante Betje". Deze afwijking berust op niets
anders dan op onkunde.
In „Zomernacht" van Helene Swarth lezen we:
Hun ogen loken stil de zwanen dicht,
Die straks nog dreven op de donkre gracht.
We zouden verwachten : „De zwanen loken stil hun ogen
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dicht". Een fout tegen de taal is het niet te noemen, want
de constructie: voorwerp + gezegde + onderwerp is in
onze taal pricipieel mogelijk (zie boven). Door deze plaatsing echter wordt het voorwerp in het centrum van de aandacht gerukt (er heeft intensivering plaats, vgl. Hoofdstuk
II, § 4) en dit is hier met de inhoud niet in overeenstemming. Deze echte stijlfout moet op een andere wijze verklaard worden dan de foutieve inversie. De normale volgorde („De zwanen loken stil hun ogen dicht") zou een andere fout doen ontstaan: de ogen zouden op de gracht drijyen! Van twee kwaden heeft de dichteres het geringste gekozen. Maar kwaad blijft het.
Anders is de kwestie in de zin van Couperus (uit „Iskander") : „Maar Alexandros, woedend, radeloos, Been uitkomst ziende bij den aanblik der slachting, die aanrichtten
de, overal heen wielende en schichtende, zeiswagens, riep . . ."
Hier is een afwijking van de constructie van de bijz'in („die
... de zeiswagens aanrichtten"). Hier is dus een afwijking
van de taal en na alles wat wij hierboven hebben gezegd,
zouden wij dit een fout moeten noemen. En toch gunnen
wij de schrijver deze vrijheid graag. De omzetting berust
hier niet op onkunde en is ook niet ontstaan uit de noodzakelijkheid een grammatische of logische fout te vermijden,
maar heeft een stilistische bedoeling. In Hoofdstuk II (§ 7)
komen wij hierop terug.
Over het algemeen kan men wel zeggen, dat de vrijheid
van het individu met betrekking tot de volgorde der woorden in hoofd- en bijzinnen gering is, althans in een taal
als het Nederlands, omdat daar de grammatische functie
der woorden, en dus ook de betekenis van de zin, voor een
belangrijk gedeelte door hun plaats wordt bepaald (vgl.
„de moeder helpt de dochter" met „de dochter helpt de
moeder"). In het Latijn b.v. is dit anders. —
Over de zinsintonatie is in dit verband te weinig op te
merken, dan dat wij er een aparte § aan zouden behoeven te
wij den. Mededeling, vraag en uitroep onderscheiden zich
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van elkaar door een bepaalde intonatie. Afwijking van het
taalgebruik is hier niet mogelijk. Bedoelt iemand een zin als
mededeling, dan zal hij ook de mededelingsintonatie moeten
realiseren. Hij kan die zin dan niet de intonatie van de
vraag geven, want daarmede wordt deze een vraag.
Is nu in de laatste drie §§ (althans in principe) alles behandeld, waarin een lid van een bepaalde taalgemeenschap,
als hij spreekt of schrijft, origineel, persoonlijk, kan zijn? —
Zeker niet. Behandeld zijn slechts de taalelementen, en wel
zoveel mogelijk elk afzonderlijk. Wanneer zij echter in cornbinatie gebruikt worden — en ze kunnen niet anders dan
in combinatie gebruikt worden (er zijn er altijd minstens
twee) — ontstaan momenten, die nog in het geheel niet
aan orde zijn gesteld en waarover het individu vrij souverein kan heersen. Het taalgebruik — en wij bedoelen nu
niet: het normale taalgebruik, maar: de gebruikte taal, en
dat is, zoals reeds bleek, de volzin of een reeks volzinnen —
kent momenten, waarvoor de woorden, de syntactische schemata en de zinsintonaties wel de voorwaarden zijn, maar die
tenopzichte daarvan toch een autonoom karakter dragen. Het
zijn momenten van een aspect. Deze kwestie zullen wij nu
eerst onderzoeken.
§ 6. Aspecten van het taalgebruik. Vorm en inhoud (1).
Het taalgebruik heeft twee aspecten: „vorm" en „inhoud".
Deze zijn ook aan de taal (de genoemde taalelementen) to
onderscheiden. Zij vallen niet geheel samen met „klank" en
„betekenis". Dit is wel het geval met betrekking tot het
woord als phonetisch-semantische eenheid. Wanneer het
wordt gebruikt, treedt het eohter bovendien als grammatische eenheid op en als zodanig heeft het in onze taal lang
niet altijd een formeel kenmerk, d.w.z. zijn grammatische
functie heeft geen invloed op zijn vorm, dus op zijn klank,
op zijn phonetische structuur. Vgl. b.v. „Die huizen zijn al
oud" „Hij heeft eenige huizen gekocht" — „Huizen hoge
golven rolden op het schip aan". Aan het cursief gedrukte
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woord is op geen enkele wijze te zien (d.i. te horen!), dat
het resp. als onderwerp, lijdend voorwerp en bijwoordelijke
bepaling fungeert, ... althans, indien wij slechts kijken (d.i.
luisteren!) naar de (eenheid van) phonemen, naar datgene
dus dat het reeds als taalelement bezit en in het taalgebruik
handhaaft. Zo gezien (d.i. zo gehoord!) is er alleen verschil
in plaats. De plaats van een woord in een zin bepaalt zijn
grammatische functie en daarmee de betekenis van de zin.
(In werkelijkheid is de kwestie ingewikkelder, maar voor
ons duel is dit voldoende.) Die plaats is een formeel kenmerk, maar heeft met „klank" niets te maken.
Vergelijken we nu de zin: „Er rolden op het schip huizen
hoge golven aan" met de zin: „Er rolden op de huizen hoge
golven aan" dan horen we toch wel degelijk een verschil
tusen het ene „husizen" en het andere. Dit is een verschil
in accent. Het accent nu is een moment van de vorm, een
moment van het phonetisch (akoestisch) aspect. Het heeft
bier een inhoud, een „betekenis" : het bepaalt (mede), welke
grammatische functie het woord in kwestie heeft.
Heeft nu elk formeel moment een in'houd en heeft alles
wat tot de inhoud gerekend moet worden een formeel kenmerk ?
In de zinnen: „Ik zal hem morgen wat geven" en: „Ik
zal hem morgen ontmoeten" is „hem" precies hetzelfde:
naar de phonetische vorm, naar het accent en naar de plaats.
En toch is het de eerste maal indirect, de tweede maal direct
voorwerp. Er is bier dus functie-verschil (en dit behoort tot
de inhoud) zonder dat dit formeel op een enkele wijze tot
uiting komt.
Zo zijn er ook formele (d.i. met het oor waar te nemen)
momenten, waaraan geen enkele inhoud beantwoordt, die
dus niets symboliseren. Dit kan aan talloze zinnen gedemonstreerd worden, b.v. aan: „Ik zal hem morgen ontmoeten".
Deze zin (dat wil hier zeggen : deze woorden in deze volgorde) kan zeer verschillend klinken. Hij kan een mededeling
zijn, maar ook een uitroep; ook kan hij met een vragende
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intonatie worden uitgesproken. Voorts is in een bepaalde
situatie een contrast-accent b.v. op „morgen" denkbaar: „Ik
zal hem morgen (en niet vandaag of overmorgen) ontmoeten". Wij nemen nu aan, dat de zin een voortzetting is van:
„Ik heb hem in lang niet gezien, maar ..." Dan krijgt hij
dus de intonatie van de mededeling en de laatste twee woorden krijgen een in vergelijking met de eerste drie krachtig
accent. Die accenten en die intonatie symboliseren dan jets.
Maar de volgorde: minder-, meer-, minder-, meer- minder-,
minder-, meer- en minder-beklemtoond (resp. „Ik zal - hem
- morgen - ont - moe - ten") is t.o.v. de inhoud volmaakt willekeurig. Natuurlijk is de volgorde „meer - minder" voor het
woord „morgen" relevant en de volgorde „minder - meer minder" voor het woord „ontmoeten"; en daar beide woorden in die zin op elkaar moeten volgen, volgen die vijf
accenten noodzakelijkerwijze op elkaar. Deze afwisseling van,
beklemtoning is dus noodzakelijk. Ze ontstaat in het taalgebruik (in de volzin) en is een moment van het akoestisch
aspect, een formeel, een waarneembaar moment dus. Maar ze
is geen kenmerk van een inhoud.
Hetzelfde geldt voor de afwisseling in klinkers en medeklinkers. Ook deze is volledig bepaald: de phonemen zijn
voor de gebruikte woorden relevant en deze staan in een
voor de betekenis van de zin relevante volgorde. Maar dat
we eerst een i horen, dan een a, een e, een o, een oe, heeft
voor de inhoud geen enkele waarde. Anders is dat b.v. bij
„tik-tak-tok", „pief-paf-poef".
Het is nu merkwaardig, dat deze momenten, deze afwisselingen in accent en timbre, die in het taalgebruik meestal
als toevallige en waardelooze afvalsproducten verschijnen,
juist in het individuele taalgebruik van zo'n groot belang
kunnen worden. De vrijheid is bier vrijwel volledig. Immers
van de taal kan het individu hier niet afwijken, daar deze
momenten niet tot de taal behoren. En van het taalgebruik
wijkt hij af, niet doordat hij op een andere wijze van lets
gebruik maakt dan men ervan gebruik maakt, maar doordat
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hij van jets gebruik maakt, dat in het normale spraken of
schrijven niet gebruikt wordt, oak al is het daar (vrijwel
steeds) aanwezig.
Het gebruik maken van is een beheersen, een in zekere
zin systematiseren van die momenten. Daardoor ontstaan het
metrum, het rhythme, het rijm, die alle echte stijlelementen
zijn en in Hoofdstuk II nader zullen worden onderzocht.
Daardoor krijgen ze waarde — of althans: kunnen ze waarde
krijgen voor de inhoud van de zin of zelfs voor de inhoud van hele perioden van zinnen; daardoor krijgen ze zelf
inhoud, of, zo men wil, betekenis.
Hiermee hebben wij dan in principe de gevallen besproken, waarin een lid van een bepaalde taalgemeenschap van
het normale taalgebruik kan afwijken.
Maar waarom zou hij daarvan afwijken? — Er zijn slechts
twee redenen denkbaar:
Hij is niet voldoende van taal en taalgebruik op de hoogte;
de afwijking is „onbewust". Hierover spraken wij reeds. Dit
type van afwijking is theoretisch zeer eenvoudig en heeft
geen nadere fundering nodig; 2e. De afwijking is „bewust"
of althans „onderbewust". Het individu heeft er een bepaalde bedoeling mee. Deze bedoeling is: zich zo precies
mogelijk uit te drukken, vorm te geven aan een bepaalde
inhoud. Een analyse hiervan zal ons weer nader brengen tot
ons verschijnsel: de stijl.
§ 7.

Individu en uitdrukking.

Men is gewoon te zeggen, dat iemand zich in taal uitdrukt.
Het gaat er nu maar om, wat ander „zich" moet worden
verstaan. In elke taal (in het bijzonder dan in de daartoe
behorende woordenschat) is een bepaalde visie op de werkelijkheid, op de physische en psychische verschijnselen
neergelegd. Die verschijnselen zijn b.v. naar van taal tot
taal min of meer verschillende kenmerken samengevat of gescheiden. Voor „hand, boom, stemming" zal men in de taal
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der Eskimo's vergeefs naar een aequivalent zoeken, terwijl
het Nederlands in tegenstelling met de taal der Eskimo's
voor het verschijnsel „hond die voor het vuur ligt" niet een
woord heeft. Krachtens zijn behoren tot een bepaalde taalgemeenschap heeft ieder individu aan een dergelijke visie
deel, en al sprekende zal hij deze tot uitdrukking brengen.
Zeker is ook dit een gedeelte van hemzelf (van „zich"),
maar voor de stijileer — voorzover deze zich althans richt
op het taalgebruik van het individu — kan het niet in aanmerking komen, orndat hierdoor dat taalgebruik t.o.v. andere leden van dezelfde taalgemeenschap niets afwijkends,
niets persoonlijks heeft.
Hetzelfde geldt voor wat men in de grammatica „modaliteit" noemt. Men verstaat daaronder modificaties van een
z.g. „eenvoudige gedachte". Zekerheid, twijfel, vermoeden,
hoop enz. vinden in de taal hun uitdrukking als subjectieve
elementen (zo'n element is b.v. het laatste woord in: „hij
komt misschien"). Deze subjectiviteit staat tegenover de objectiviteit van het — op een hier niet nader te onderzoeken
wijze begrepen — „werkelijke" en is iets geheel anders dan
het individuele, dat zich als afwijking van het taalgebruik
openbaart.
Ook de interjecties kunnen op zichzelf niet tot de stij1 gerekend worden. Ze worden wel het lyrische moment van de
taal genoemd. En zeker overheerst de expressieve functie
nergens sterker, dan wanneer iemand „au!" roept, terwijl
hij zich b.v. met een speld prikt en in het geheel niet de
bedoeling heeft, de aandacht van anderen op zijn pijn te
richten. Maar het blijven, op enkele vrij onbelangrijke uitzonderingen na (vgl. § 4) conventionele tekens, waarin het
persoonlijke verloren gaat. Als iemand een gedicht begint
met de uitroep „o", verwachten we dat hij ontroerd is, in
vervoering is geraakt, door een bepaald gevoel is bezield.
Maar van welke aard dat gevoel is, kan toch eerst blijken
uit hetgeen volgt. Het kan verrukking blijken te zijn, maar
ook smart. Het is ook mogelijk, dat we in onze verwachting
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bedrogen worden en na de veel belovende interjectie volkomen onbewogen blijven.
Hier komen wij dan tot een zeer belangrijke kwestie: die
der interpretatie. Elke expressie is op het moment dat ze
beschreven en beoordeeld wordt, een impressie. Hij die het
taalgebruik (de stijl) van anderen onderzoekt, heeft niets
anders dan de indruk, het effect, dat dit taalgebruik op hem
maakt.
Welke factoren kunnen nu oorzaak zijn, dat iemand bij
het lezen (om ons hiertoe te bepalen) onbewogen bligt?
1. De schrijver heeft niets gevoeld en dus ook niets uitgeclrukt. Dit kan, als slechts ijdelheid of geldzucht hem
tot schrijven heeft gedwongen.
2. De schrijver heeft iets gevoeld, maar hij heeft het niet

kunnen uitdrukken.
3. De schrijver heeft iets gevoeld en het adaequaat uitgedrukt, maar de lezer komt er niet van onder de indruk,
omdat hij tot dat uitgedrukte gevoel niet in staat is.
4. De schrijver heeft iets gevoeld en het adaequaat uitgedrukt, maar de lezer komt er niet van onder de indruk,
omdat zijn eigen taalgebruik te zeer van dat van de
schrijver afwijkt.
Dit zijn theoretische mogelijkheden. Maar welke factoren
gewerkt hebben, is in vele gevallen moeilijk en soms in het
geheel niet wit te maken. Wij geven enkele voorbeelden ter
toelichting.
Er bestaat een gedicht van een vader op de dood van zijn
zoontje. Het luidt als volgt:
„Lieve menschen, schrik toch niet
Als gij doode menschen ziet."
Dat leerde ik reeds als jongen:
't Werd vaak gehoord, maar nooit betracht,
Helaas! helaas! hoe onverwacht
Werd ik daarvan doordrongen.
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Dat leerde ik op een dag in Maart
Wiens storm woedde in mijn levensgaard.
'k Betastte, ik voelde een koontje;
Een schok doorvoer me, aan niets gelijk,
1k voelde voor eerst een lijk —
Dat lijk was van mijn zoontje!
Dat we hier met „stij1" te maken hebben, is voor geen
discussie vatbaar. Er zijn hier allerlei afwijkingen van Ilk
taalgebruik, die, op enkele uitzonderingen na, niet als fouten
tegen de taal kunnen worden beschouwd. Wij wizen slechts
op de maat en het rijm, op het uit het verband blijkend gebruik van „storm". Maar deze stijl kunen wij onmogelijk
begrijpen als de adaequate uitdrukking van een gevoel.
Welk gevoel hier bedoeld moet zijn, dat stellen wij vast wit
hetgeen ons hier wordt verteld. Wij stellen het vast met
ons verstand, maar ondergaan het niet. Het is een groot
leed (is er groter denkbaar?) en een grote bevreemding
tegenover het raadsel van de dood. Wij nemen nu aan, dat
deze gevoelens inderdaad in de „dichter" aanwezig waren,
dat ze hem tot schrijven hebben gedwongen. Maar dan toch
alleen, omdat wij hem niet van •iets anders willen verdenken. Want houden wij ons aan de tekst, dan lijkt het ons,
of een ontaarde met heilige gevoelens op een groteske en
immorele wijze heeft gesold.
En toch heeft deze ongelukkige blijkbaa,r gemeend, dat
hij wat hem bezielde, tot uiting heeft ge6racht. Onze literatuur heeft eens van dergelijke gedichten gekrioeld, — en
wie zal zeggen, hoeveel lezers erdoor ontroerd zijn geworden. Leden al deze poeten aan een verregaande taal-onmacht,
of ligt het toch aan onszelf, dat hun producten slechts weerzin in ons vermogen op te wekken, en wijkt ons taalorganisme te veel van het hunne af?
Een ander voorbeeld. Boutens spreekt ergens van „een
glazen schrik", Als wij nu niet kunnen navoelen, welke
nuance van schrik hier is uitgedrukt, kunnen wij vermoeden,
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dat Boutens het verkeerde woord heeft gekozen. Lijkt ons
dit vermoeden onjuist, omdat zijn macht over de taal ons
reeds zo vaak is gebleken, dan moet de schuld bij ons liggen.
Het is dan mogelijk, dat wij deze nuance nooit hebben ervaren en ons die-ook niet kunnen voorstellen, maar eveneens,
dat wij via „glazen" niet tot die nuance kunnen doordringen.
Soortgelijke moeilijkheden doen zich voor met betrekking
tot de zg. hyperbool. Er wordt mee bedoeld: een uitdrukkingswijze, die „groter" is dan de bedoelde werkelijkheid
of groter dan het gevoel, dat men bij de schrijver veronderstelt. Men zegt ook weI, dat de schrijver „ (te) grote woorden" gebruikt. De vraag rijst dan, of die woorden niet
„groot" zijn, omdat men zeif niet in staat is, ze voldoende
met inhoud te vullen (vgl. Hoofdstuk II, § 5).
Zeker moet de stilisticus beschikken over een sterk ontwikkeld gedachte- en gevoelsleven en in hoge mate „taalgevoelig" zijn. Bovendien moet hij zich kunnen inleven in
de gevoelens en gedachten van anderen en in hun taalgebruik. Maar even zeker bestaat er taalonmacht, schriiversijdelheid, ondiepte van gevoel en vaagheid van gedachte.
Hoever de stilisticus ook de taalgebruiker tegemoet moge
treden, nooit zal hij diens plaats mogen innemen. Psychologisch geinterpreteerd, d.w.z. beschouwd vanuit het bewustzijn van de schrijver, drukt deze vrijwel steeds een als belangrijk ibegrepen gevoel adaequaat uit. Ook de stilisticus
kan zich vergissen, maar uiteindelijk heeft hij om te beslissen of de „uitdrukking" juist is, toch niets dan zijn eigen
psyche en zijn eigen taal-organisme.
Wat kan nu in het taalgebruik van het individu zijn expressie vinden? — In de eerste plaats gevoelens, waarvoor
ook de taal woorden heeft: vreugde, Teed, liefde, haat, verlangen, enz. Met deze woorden worden die gevoelens slechts
genoemd, niet uitgedrukt. Ze noemen deze gevoelens in
abstracto. De persoonlijke wijze waarop iemand blij of bedroefd is, liefheeft, haat en verlangt, ligt buiten de taal als
systeem van van tekens. Dit geldt nog sterker voor de stem37

mingen, die subtiele mengsels van soms tegenstrijdige gevoelens, waarvoor de taal geen woorden heeft om ze in abstracts te noemen. Dit wijst reeds op hun niet abstract en
niet algemeen, op hun concreet en individueel karakter.
Slechts kunstenaars zijn in staat, ze tot uitdrukking te brengen. Daarom zullen zij vaak van het taalgebruik afwijken.
Kloos heeft gezegd: „Kunst is de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie". Het is duidelijk,
'dat in deze definitie logisch bezien een woord te veel is.
Bet is immers niet zo, dat men een onpersoonlijke ontroering ondergaat, welke men nu op twee wijzen, nl. een onindividuele en ,een individuele, kan uiten. Neen, als de emotie juist wordt uitgedrukt, is de expressie vanzelf individueel.
In deze definitie — die trouwens slechts als leuze te
waarderen is, als reactie op het onpersoonlijke taalgebruik van
een vorige periode — valt nog iets anders op. Wij vinden
er niets in van het moment „schoonheid", dat toch in het
definiendum („kunst") ongetwijfeld aanwezig is. Over dit
moment van het taalgebruik, van de stijl, hebben wij tot nu
toe vrijwel niet gesproken.
Voor de kunstenaar is kenmerkend, dat in hem een
schoonheidsontroering leeft. Zeker is ,dit meestal niet de enige
emotie, welke hem tot uiting dwingt. Maar zij doordringt
al zijn andere gevoelens en maakt deze „mooi". Zij maakt
ook de taal mooi, waarin hij zijn gevoelens uit. Natuurlijk
kan men er ook in een wetenschappelijk werk naar streven,
dat de zinnen „goed lopen", niet alle op dezelfde wijze zijn
gebouwd, niet op ,hetzelfde woord eindigen, enz. Maar wat
op deze wijze ontstaat, is niet noodzakelijk schoonheid, maar
dikwijls slechts afwezigheid van het lelijke.
Het verschijnsel „stijl" ontplooit zich eerst daar geheel,
waar de schoonheidsontroering het zich uitende individu
bezielt. En wil de stilisticus voor zijn subtiele taak — het
beschrijven van de duizenden wijzen, waarop dit verschijnsel
zich openbaart — berekend zijn, dan moet de bereidheid tot
'deze ontroering een essentiele eigenschap van zijn psyche
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wezen. Dan zal hij ook met vrij grote zekerheid kunnen vaststellen, waar de stijlelementen uiterlijke versieringen zijn,
„toevoegsels", vormen zonder inhoud.
§ 8. V orm en inhoud (II).

Een leuze van de moderne stijlleer (ook wel stilistiek genoemd) luidt: „Vorm en inhoud zijn een". Leuzen hebben
het voordeel, dat ze een bepaalde opvatting in haar contrast
met een andere kort en kraohtig typeren. Ze hebben echter
bet nadeel, dat men ze vaak vrij gedachteloos herhaalt. De
korte formulering is dan een grove formulering geworden,
waarin zeer subtiele kwesties tot onherkenbaarheid zijn verminkt.
De bedoelde leuze kan betekenen: „Vorm en inhoud zijn
niet te scheiden; ze zijn slechts te onderscheiden". Dit is in
wezen een aloud philosophisch probleem, waar-over nog
steeds wordt gestreden, nl. het probleem der abstractie. Dit
probleem moeten wij bier buiten beschouwing laten. Wat
dan speciaal de taal betreft, kan men het oog hebben op wat
wij hierboven het phonetisch en semantisch aspect hebben
genoemd: „klank" in de ruimste zin en „betekenis" in de
ruimste zin. En de definitie van het woord als phonetischsemantische eenheid is dan een speciaal geval van het algemene feit, dat vorm en inhoud een zijn.
Nu is het merkwaardige, dat men dit niet bedoelt. Of dat
is te zeggen: men bedoelt dit ook, maar men bedoelt nog
meer. De leuze kan ook worden begrepen als: „Bij elke
inhoud behoort een bepaalde vorm, bij elke vorm een bepaalde inhoud", of: „Het is onmogelijk, een en hetzelfde
op verschillende wij ze te zeggen". De tegenovergestelde opvatting ligt ten grondslag aan een nu verouderde stijileer,
die grotendeels met de thetorica samenviel en meer prescriptief dan descriptief was, meer voorschrijvend dan beschrijvend. Ze is later de „theorie der dubbele uitdrukking'
genoemd (vgl. Hoofdstuk II, § 5).
Wat betekent nu: „op verschillende wijze"? „Wijze" is
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hier ongetwijfeld meer dan „vorm" in de hierboven bedoelde zin („phonetisch aspect van de taal"). Men bedoelt
en formuleert ook vaak: „Het is onmogelijk hetzelfde te
zeggen met andere woorden. Staan er andere woorden (eventueel: staan ze in een andere volgorde), dan is er ook jets
anders gezegd (uitgedrukt)". Welnu, voor een woord is 66k
een bepaalde inhoud kenmerkend. Dus behoort in dit geval
tot de „vorm" ook „inhoud"! Dit is evenzeer het geval,
wanneer men de taal het materiaal van de schrijver noemt.
Terwijl de muzikale elementen (de tonen, b.v. c, cis) op
zichzelf geen inhoud hebben, hebben de taalelementen die
wel. Een essentieel kenmerk van de taal is nu eenmaal de
teken-functie. Het voorbijzien aan dit fundamentele feit
heeft reeds vaak de taaltheorie en de stijltheorie doen ontsporen.
In formuleringen nu als „Taal is het materiaal van de
schrijver" en „lets kan in taal slechts op een wijze worden
uitgedrukt" worden niet twee aspecten der taal onderscheiden, doch iets dat geen taal is (een gevoel, een waarneming,
in het algemeen iets psychisch) en „taal", waarin dan de
onderscheiding „vorm - inhoud" niet is meegedacht, ... hetgeen natuurlijk niet wegneemt, dat ook de inhoud (de betekenis) een aspect van de taal is en blijft. Het merkwaardige fejt nu, dat onder „vorm" bij nadere analyse ook nietformele momenten blijken te worden verstaan, wordt als
volgt verklaard.
Elk taalgebruik (elke zin) kan begrepen worden als een
combinatie van taalelementen, als uit die elementen te zijn
opgebouwd of ge-„vormd". „Vorm" verhoudt zich dan tot
„inhoud" als de mathematische som der gelsoleerd gedachte
(ook semantisch bepaalde) elementen tot hun synthetische
eenheid in gebruik.
Een andere kwestie is: als elk verschil in taalgebruik een
verschil in inhoud reflecteert, hoe is dan ooit aan te tonen,
dat er een afwijking van het taalgebruik heeft plaats gehad?
Want het vergelijkingsobject ontbreekt dan noodzakelijker40

wijze, nl. de manier waarop „men" (in de „gewone omgangstaal") deze inhoud onder woorden zou hebben gebracht.
Het antwoord hierop stelt ons in staat, ons verschijnsel weer
iets preciezer te beschrijven.
De „afwijking" wordt niet vanuit de inhoud vastgesteld,
het omgekeerde is het geval. En de afwijking is niet een
andere formulering van een bepaalde inhoud, maar een op
persoonlijke wijze gebruik maken van taalelementen en van
momenten van de klank (vgl. § 6). Het is echter niet z(5,
dat slechts daar waar wordt afgeweken de stijl zichtbaar
wordt. Neen, die afwijkingen zijn slechts stijl-elementen.
Eerst door combinatie met elkaar en door combinatie met
elementen die niet afwijkend zijn gebruikt, ontstaat hetgeen
we aan een zin, een complex van zinnen, een gedicht, een
roman, als „stiil" waarnemen. Dit klemt te meer, waar,
zoals zo vaak, het afwijkend gebruik van een taalelement
alleen kan worden vastgesteld door middel van in dezelfde
zinseenheid normaal gebruikte elementen van dezelfde soort.
Zo blijkt het beeldsprakig gebruik van een woord uit het
niet-beeldsprakig karakter van andere woorden (vgl. Hoofdstuk II, § 5). Door een combinatie wordt uitgedrukt, wat
uitgedrukt moet worden. Dit neemt echter niet weg, dat
•juist de stijlelementen (de „afwijkingen") de inhoud op een
eigenaardige wijze bepalen. En dat wij dit zo formuleren
kunnen, komt, doordat „inhoud" in verschillende abstractie-

graden kan worden begre pen.
Dit laatste wordt in de polemiek over „enkele" of „dubbele" uitdrukking maar al te vaak vergeten. Het behoeft wel
geen betoog: zij die menen, dat men inderdaad op verschillende wijze precies hetzelfde kan zeggen, hebben ongelijk.
Maar zij die van de overeenkomsten tussen de inhouclen
principieel abstraheren, komen er evenmin. Ook hierover
spreken wij naar aanleiding van de beeldspraak nader, maar
een enkel toelichtend voorbeeld is hier wel noodzakelijk.
Wij citeren de laatste drie verzen van het sonnet „Besneeuwde velden" van Helene Swarth. „Zoo" wil hier zeg41

gen: „evenals de sneeuw, die verdwijnt zonder dat de mensen er nog aan denken, dat zij de zaden voor bevriezen heeft
behoed".
Zoo sterven, roemloos strijdend, vele dappren
In de acrd', die zij verdedigden, bedolven.
Koch, zonder hen, zou de aarde ons bloemen schenken?
Zeker is de inhoud van de laatste zin niet gelijk aan de
inhoud van: „Duch zonder hen zou het leven voor ons lang
niet zo mooi zijn". Maar evenmin is hij totaal anders. En
men kan niet zeggen: „We hebben sleahts met de gegeven
versregel te maken en niet met iets soortgelijks". Want we
begriipen die repel niet, als we niet in staat zijn, de inhoud
daarvan op de aangegeven wijze of desnoods op een andere
wijze — b.v. „docih zonder bun opoffering zou het leven
voor ons niet waard zijn om geleefd te worden" — te paraphraseren. Maar we begrijpen hem evenmin, als we het verschil tussen beide niet zien. Er sohijnt hier een vorm met
twee inhouden te zijn, die niet aan elkaar gecoordineerd
kunnen worden, maar tot die vorm in verschillende relaties
staan. Het is nog steeds niet gelukt, van dit gecompliceerde
verschijnsel een in alle opzichten bevredigende wetenschappelijke beschrijving te geven.
Het begrip „hyperbool" (zie § 7) en (wat veel belangrijker is) elke stijlcritiek, elk onderzoek naar de congruentie
tussen vorm en inhoud in literatuur, muziek of beeldende
kunst, is niet mogelijk zonder het aannemen van twee „inhouden", die met elkaar worden vergeleken.
§ 9. Stijl en stifileer (II).

Al hebben wij in de vorige beschouwingen geen principied ondersdheid gemaakt tussen mondeling en schriftelijk
taalgebruik, het is duidelijk, dat wij toch voornamelijk onze
aandacht op het laatste hebben gericht. In het algemeen bedock men ook met „Hij heeft stijr, 'dat hij zich op een per42

soonlijke wijze schriftelijk weet uit te drukken, en niet dat
hij op een originele wijze praat.
Dit is in overeenstemming met de oorsprong van het
woord in kwestie. Het Griekse stylos betekende o.a. „paal"
en „zuil" (vgl. ons „stij1" = „pilaar", dat voor ons taalbaevoel niet meer identiek is met het ander* maar ook
„griffel". Voornamelijk in deze laatste betekenis hebben de
Romeinen het overgenomen. Zij hebben het toen ook gebruikt voor „hand" in de zegswijze: „hij schrijft een mooie
hand", en eindelijk voor wat wij nu nog „stiji" noemen in:
„hij schrijft een mooie stij1". De betekenis-overgang van
,,schrijfinstrument" tot de moderne betekenis kunnen wij
verduidelijken door te wijzen op de nu alweer verouderde
beeldspraak: „hij heeft een welversneden pen".
Dat het woord speciaal op schriftelijk taalgebruik doelt,
bewijst reeds, dat er tussen schrift en spraak verschillen
moeten bestaan. De voornaamste hiervan zijn:
1. De spreker heeft in zijn stem een machtig middel, dat
de sChrijver mist. Door middel van zijn stem kan hij zijn
gevoelens onmidde1lijk tot uitdrukking brengen. In vergelijking hiermee is het niet eens bijzonder belangrijk, wit hij
zegt („c'est le ton qui fait la musique"). Voorts is de stem
iets zeer persoonlijks: aan zijn stem is iemand te herkennen.
Maar ondanks dit zeer persoonlijke kan ze niet tot de stij1
gerekend worden, omdat er geen norm bestaat en ieder
hierin persoonlijk is; ook omdat dit persoonlijke van geen
betekenis is voor de inhoud (van hogere abstractie-graad).
2. De spreker kan door middel van mimiek en gesticulatie zijn bedoeling verduidelijken (iets zeggen met een knipoogje, met een schouder ophalen). Hij kan voorts op iets
wijzen, dat niet met name genoemd is en niet met name genoemd hoeft te worden („Dit is een prachtig gebouw").
3. De spreker — en wij zien nu of van het in zichzelf
praten of het hardop denken, want clan is de situatie geheel
hetzelfde als bij het schrijven — richt zich altijd tot een
hoorder of een groep van hoorders. Het samenzijn met an43

deren is voor het gesprek voorwaarde en hetgeen gezegd
wordt, is in hoge mate afhankelijk van de relatie, die er
tussen spreker en hoorder(s) bestaat (gesprek-situatie). Als
iemand alleen in een kamer zit, zal hij niet zeggen: „Geef
me dat mes even aan" en als hij daar zit met iemand die hij
voor het eerst van zijn leven ontmoet, zal hij het ook niet
zeggen. In correspondentie kan de gespreksituatie vrij dicht
benaderd worden, maar waar de „schrigtaal" tot voile ontplooiing komt, heeft de schrijver meestal niet de intentie
zich tot anderen te richten.
4. Dit laatste staat natuurlijk in direct verband met de
inhoud. Er is b.v. geen situatie denkbaar, waarin iemand een
roman improviseert om deze een ander „toe te voegen". Wat
op schrift wordt gesteld, is vaak van een andere inhoud dan
wat gesproken wordt. Zo gezien is dus de leuze „schrijf
zoals je spreekt" volkomen zinledig.
0 stammen, die mij eens als snaren waart,
waarop de toets van mijn geluk ging spelen,
wordt nu tot grendels tegen al het vele,
dat leeg en doelloos op mijn wanhoop staart.
Hoe kon Leopold weten, hoe hij dat „sprak", d.i. in een
gesprek zei? Hij had het nooit gesproken en zou het nooit
spreken. Juist doordat de inhoud van het schriftelijk geformuleerde vaak afwijkt van het gesprokene, wijkt ook het
schriftelijk taalgebruik vaak of van het „normale", d.i. het
taalgebruik van de gespreksituatie. En dit heeft weer tengevolge, dat fouten die hierbij tegen de taal gemaakt worden,
„stij1"-fouten worden genoemd. De foutieve inversie, die bekend staat onder de ,naam „tante Betje", hebben wij nog
nooit iemand horen zeggen.
5. Het schrift heeft zich enigszins van de gesproken taal
geemancipeerd. Terwijl het over het algemeen door middel
van letters en interpunctie „klank" weergeeft (in absolute
zin, dus ook rust), heeft het daarnaast elementen ontwikkeld,
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die rechtstreeks een Wee aanduiden en die ideographische
stijl-eIementen genoemd kunnen warden. Vgl. hiervoor
Hoofdstuk II, § 8.
De redenaar staat in zekere zin tussen schrijver en spreker
in. Hij is beide tegelijkertiid, vooral als hij zijn rede eerst
op papier stelt of althans in de geest concipieert. In de tijd
dat de redenaar (de rhetor) een belangrijke functie in de
maatschappij vervulde en de rhetorica een belangrijk leervak
was (bij de Grieken en de Romeinen), was de stijIleer een
onderdeel van de rhetorica en droeg in verband daarmee een
voornamelijk prescriptief karakter: er werden regels opgesteld die men moest toepassen, wilde men de taal zo gebruiken, dat het effect op anderen zo groot mogelijk was. En
voorzover men werkelijk ons verschijnsel wetenschappelijk
trachtte te beschrijven, richtte men zich vrijwel uitsluitend
op deze op effect berekende (rhetorische) stijl. Dit is meer
dan 2000 jaar zo gebleven. Zo machtig was de klassieke traditie, dat onze wetenschap in al die eeuwen in wezen niet
is veranderd. Eerst de romantiek ontdekt het expressieve van
alle kunst en daarmee ook de expressieve functie van taal
en stijl. Maar eerst onze eeuw heeft ernst gemaakt met de
opvatting, dat stijl in de eerste plaats uitdrukking is.
Ook bier dreigt dan het gevaar van „de leuze". Per slot
van rekening kan alles „uitdrukking" worden genoemd, ook
hetgeen om andere redenen met stijl niets te maken heeft.
Als iemand opm,erkt: „het regent", kan men zeggen: „De
spreker brengt bier zijn gevoel van zekerheid tot uitdrukking, dat hetgeen hij beweert in overeenstemming is met de
werkelijkheid" (modaliteit, vgl. § 7). En in elke taal vindt
een bepaalde visie op de werkelijkheid haar uitdrukking, —
een visie, waaraan ongetwijfeld niet slechts het intellect imaar
ook het affect deel heeft. Sommigen gaan inderdaad zo ver,
het in de taal neergelegde wereldbeeld met de metaphysische
(de „eigenlijke") werkelijkheid te vergelijken en als een afwijking daarvan te beschouwen, en op grond daarvan aan
de taal alleen de expressieve functie en Been andere toe te
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kennen. Maar dit behoort tot de wijsbegeette, meet speciaal
tot de wijsgerige taal-critiek. Maar ook in de stijlleer is er
sprake van „afwijking van de werkelijkheid". Als zodanig
worden nl. enige stijlelementen begrepen, zoals de hyperbool
en de metaphoor. Maar dan verstaat men onder de werkelijkheid niet het metaphysische, doch de werkelijkheid waarop men in de taal is gericht en die door de woorden
wordt genoemd. Op deze, voor het begrip „stijl" zo belangrijke kwestie komen wij in Hoofdstuk II terug. Deze afwijking van „de" werkelijkheid wordt tevens als afwij king van
„het" taalgebruik begrepen.
Aan de bovengenoemde korte typering „stij1 is uitdrukking" wordt meestal toegevoegd „van een gevoel". Dit laatste begrip Mgt vaag, wordt alleen bepaald als contrast van
het eveneens vaag gelaten „intellect". Hoe vaag dat begrip
ook mage wij kunnen toch wel zeggen, dat ook in het
normale taalgebruik gevoelens hun uitdrukking vinden en
dat ook in de taal het affect als gevoelswaarde der woorden
aanwezig is. De studie der synoniemen leert ons verrassend
subtiele gevoelsschakeringen kennen. Vandaar dat deze gevoelswaarde wel stilistische waarde wordt genoemd (vgl.
§ 3). Vandaar ook dat het mogelijk is, te spreken van de
„stijl" van een bepaalde taal, en talen (en ook taalkringen)
in dit opzicht met elkaar te vergelijken. Om een enkel voorbeeld te geven: in het Franse „nature morte" en het Nederlandse „stilleven" openbaren zich verschillende affectieve
houdingen tegenover hetzelfde picturale gegeven. Hoe dit
ook verder geinterpreteerd moet worden, de stilisticus vindt
hier een belangrijk veld van onderzoek.
Maar belangrijker is toch de stijl als uitdrukking van een
individueel gevoel. (Want daaruit is ook hetgeen in de taal
als stij1 aanwezig is, ontstaan.) Persoonlijkheid van gevoel
nu is ons gegeven als persoonlijkheid van taalvorm. En deze
kan slechts blijken uit afwijkingen van het normale, d.i. van
een als onpersoonlijk begrepen, taalgebruik. Wil men komen tot de stijl van een bepaald auteur — en dat is dan niet
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meer de uitdrukking van een persoonlijk gevoel, maar de
uitdrukking van een persoonlijkheid —, dan zal men moeten
beginnen met een onderzoek van de afzonderlijke zinnen
en daarin de „afwijkingen" moeten vaststellen. Een wetenschappelijke descriptie van deze afwijkingen is niet mogelijk
zonder een terminologisch apparaat, zonder dat ze naar
.overeenkomsten zijn samengegrepen en naar verschillen zijn
gescheiden. Dit moet niet verkeerd worden begrepen. Om
als passief taalgebruiker (als lezer) een bepaalde beeldspraak
bij Gorter b.v. te begrij pen en geheel na te voelen, is geen
theorie en zijn geen termen nodig. Maar om als stijl-beschouwer de beeldspraak bij Gorter te beschrijven, zal men
eerst de beeldspraak als stijlelement theoretisch moeten funderen. Een beschrijving van de stijl van een bepaalde auteur
is niet mogelijk, zonder een beschrijving van het persoonlijk
karakter der in zijn werken aangetroffen stijlelementen. Maar
daarvoor zal men eerst die stijlelementen-in-het-algemeen
wetenschapeliik moeten beheersen.
Als het nu gelukt is, het persoonlijk karakter der verschillende stilistica te typeren, dan zal op deze analyse een
synthese moeten volgen. Men heeft de losse kenmerken leren
kennen van hetgeen men zoekt. Hieruit moet het geheel,
de eenheid, in een visie worden samengegrepen. De stijl van
een persoonlijkheid is een eenheid, omdat ook die persoonlijkheid een eenheid is. Hierop komen wij in Hoofdstuk III
terug.
De individuele uitdrukkingswijzen kunnen weer met elkaar worden vergeleken, naast en tegenover elkaar worden
gesteld. Dit voert tot het onderscheiden van stijil-soorten.
Nog ruimer wordt het arbeidsveld, als ook de uitdrukkingswijzen van musici en schilders bij het onderzoek worden betrokken, en „stij1" de uitdru,kkingswijze van een gehele
cultuurperiode wordt.
Uit de beschouwingen in dit hoofdstuk blijkt wel, dat ons
verschijnsel zeker niet uitsluitend tot het ressort van de taalwetenschap behoort. Het voert ook tot de aesthetica, de
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literatuurgesthiedenis, de algemene kunstgeschiedenis, tot de
psychologie, ja zelfs tot de kennistheorie. Maar waar het
onderzoek zich speciaal richt op de uitdrukkingswijze van
de schrijver (of spreker), daar moet de taaltheorie de grondslagen voor dat onderzoek leggen, omdat daar „stijl" primair is: taalgebruik, het gebruik van een bepaalde taal.

4s

HOOFDSTUK II. STIJL-ELEMENTEN

§ 1. bideling.

Het aantal stijlelementen, dat men in de loop der tijden
heeft onderscheiden, het aantal termen dat men in de stijlleer heeft ingevoerd, is zeer groot. Sommige onderzoekers
hebben het zelfs bij de onderverdeling van een element tot
ongeveer 140 soorten gebra.cht! Ook al zouden wij het met
dergelijke ver gaande onderscheidingen eens zijn, dan nog
zouden wij die elementen en hun soorten slechts voor een
klein gedeelte kunnen behandelen in dit werkje, welks beperkte omvang tot beknoptheid dwingt: „stijlleer" is hier
immers een vox in een encyclopaedic.
Er is echter nog lets anders. Tegenwoordig hebben de geesteswetenschappen een afkeer van systematiseren en rubriceren, een
afkeer van een starre structuur van starre termen, waarin achter
subtiele verschillen essentiele overeenkomsten verloren gaan. Zij
staan tegenover de verschijnselen synthetischer dan vroeger. Vandaar dat een moderne stilistiek er geheel anders uitziet dan een
oude stijlleer. In de laatste vindt men een woekering van
termen, die grotendeels ontleend zijn aan de Griekse en.
Latijnse rhetorica's, en men kan de indruk niet van zich afzetten, dat er meer gestreefd werd anderen kennis bij te
brengen van traditionele en als onaantastbaar aanvaarde termen, dan om persoonlijk verschijnselen te onderzoeken en
wetenschappelijk te beschrijven. Bovendien is het stijl-begrip
veranderd, hetgeen tengevolge heeft, dat versehillende oude
termen hun waarde verloren hebben, omdat ze volgens de
moderne opvattingen geen werkelijkheid meer noemen, of,
zo ze wel op stijlverscihijnselen betrekking hebben, op een
andere wijze worden begrepen.
De afkeer van een star terminologisch apparaat resulteert
voor een belangrijk gedeelte uit het feit, dat de geesteswetenschappen zich gedurende de laatste halve eeuw hoe
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langer hoe meer van hun autonoom karakter bewust zijn
geworden, dat ze zich hoe 'anger hoe meer van de methodes
der exacte wetenschappen hebben geemancipeerd. Ze zijn
tot de overtuiging gekomen, dat hun object van onderzoek
van een andere aard is en volgens een andere methode onderzocht, op een andere wijze beschreven moet worden, —
een wijze, die aan de grote gecompliceerdheid der als vlottende, op verschillende punten in elkaar overvloeiende verschijnselen meer recht doet wedervaren dan termen van een
mathematische exactheid. Vooral verschijnselen, die in de
diepe emotionele lagen van de menselijke psyche reiken,
schijnen zich, krachtens hun wezen, niet in begrippen te
laten vangen.
Dergelijke overwegingen maken, dat de moderne stilisticus
niet meer de onproblematische zekerheid kent van zijn collega uit een vroegere periode, die — daarbij gesteund door
een traditie van een paar duizend jaar — de stiilelementen
benoemde, definieerde en rubriceerde. Als hij tot een indeling overgaat, dan is dat aarzelend en noodgedwongen
„terwille van het overzicht" en in de overtuiging dat er ook
andere indelingen mogelijk zijn.
Tegen deze opvatting nu is het volgende aan te voeren.
Een wetenschap, die principieel het begrip opgeeft, pleegt
zelfmoord, d.w.z. houdt principieel op een wetenschap te
zijn. Als de verschijnselen veel gecompliceerder blijken dan
men vroeger heeft gemeend, welnu dan zullen ook de begrippen veel gecompliceerder (en dat is niet: vlottender of
inexacter) moeten worden en zal men moeten streven naar
een nieuwe terminologie. En wait wil het zeggen, dat er verschillende indelingen mogelijk zijn? Dat wil zeggen, dat de
verschijnselen meer dan een aspect hebben. Krachtens deze
veelheid van aspecten treedt elk verschiinsel tot andere in
verscheidene relaties. Uit de mogelijkheden van indeling zal
men danook niet een tamelijk willekeurige keuze mogen
doen. Elk verschijnsel zal zijn plaats moeten krijgen in verschillende rubrieken, omdat het slechts op deze wijze voile50

dig beschreven kan worden. En eerst als deze rubrieken niet
meer los naast elkaar staan maar zelf weer een systeem vormen, als men dus een systeem van systemen heeft opgebouwd, zal men de stijlverschijnselen wetenschappelijk meester zijn.
Hier is een ideaal geschilderd, dat de stijlleer in de verste
verte nog niet heeft bereikt en dat wij hier ook in de verste
verte niet zullen bereiken. Maar een ding is zeker: elk systeem moet verankerd zijn in het stijl-begrip zelf, moet de
consequentie wezen. van de wij ze, waarop „taal" en „stijl"
theoretisch zijn gefundeerd.
Zo leveren onze beschouwingen in het eerste hoofdstuk
ons vanzelf de primaire indeling der stijlelementen. Wij behandelen dan eerst die elementen, waarbij de vrijheid van
het individu het grootst is, omdat hij bier niet aan de taal
is gebonden, maar inhoud kan geven aan wat in het normale
taalgebruik slechts zintuiglijk waar to nemen zaak is en geen
symbool: de klank als opeenvolging van timbres en accenten. Dan volgen de stilistica die zich voordoen bij het woordgebraik, de woordvorming en de zinsvorming, en wij besluiten met de theoretisch zo interessante typographische
stilistica.
§ 2. Klank en stijl. a.Rijm.

De taalkunst wordt dikwijls met de muziek vergeleken.
Beide zijn „klank", ... al zijn ze ook tegelijk iets belangrijks meer dan klank alleen. Deze klank is bij beide in elk
concreet geval een afwisseling van klanken, die elk een bepaalde hoogte, een bepaalde duur, een bepaalde sterkte en
een bepaald timbre hebben. Deze belangrijke overeenkomsten mogen ons echter even belangrijke verschillen niet
doen vergeten. De vier genoemde elementen zijn voor zo'n
klank niet alle even essentieel. En voor muziek (voor de
toon) is het essentile kenmerk een ander dan voor tag
(voor het phoneem). Het is resp. de hoogte en het timbre.
Dit blijkt duidelijk, als we ons even indenken, wat men in
51

de taal en wat men in de muziek onder a, b en c verstaat.
Hoe belangrijk de andere kenmerken voor de stijl ook mogen zijn, wij beginnen onze beschouwingen over de klank
met hetgeen voor de phonemen en hun combinaties het
meest wezenlijk is. Deze combinaties zijn — het behoeft wel
geen betoog — niet combinaties van gelijktijdigheid, want
taal is om zo te zeggen monodisch: elk moment van de tijd
wordt slechts door een klank gevuld. Daarom zijn ze slechts
zeer gedeeltelijk te vergelijken met de harmonieEn (tweeklanken, accoorden) der muziek. Psychologisch gezien zijn
ze een combinatie van een akoestische gewaarwording en
een herinnering aan zo'n gewaarwording (althans bij het
luisteren; bij het stil lezen zijn de zaken ingewikkelder, is
de gewaarwording slechts voorgesteld). In dit opzicht zija
ze eerder te vergelijken met wat in de muziek een melodic
tot stand brengt. In dit opzicht zeggen wij. Want bij het gebruik van termen, die aan een ander gebied ontleend zijn,
is het noodzakelijk aan te geven, in hoeverre die ontlening
geldt.
De opeenvolging (de combinatie) van taalklanken (van
phonemen) nu kan, evenals een combinatie van kleuren en
tonen, meer of minder aangenaam aandoen. Terwijl in het
gewone taalgebruik die opeenvolging aesthetisch indifferent
is, worden in de stijl zo niet alle dan toch vele klanken
moment van een geheel, dat aesthetisch gewaardeerd kan
worden. Dit aesthetische berust op twee tegengestelde principes, nl. &elijkheid en verschil, herhaling en afwisseling.
Deze zijn aan elkaar gebonden, geen van beide kan onbeperkt worden toegepast. Een te grote dosering voert tot het
onaesthetische. Naar beide zijden is er een grens: eentonigheid, resp. chaos.
.
Eentonigheid kan onmogelijk absoluut (dus een-tonigheid) zijn. In de eerste plants is er altijd een afwisseling van
vocalen en consonanten. In de tweede plaats zijn ook de
combinaties van vocalen en consonanten, waaruit de woorden bestaan, telkens anders. Hetgeen herhaald wordt, is een
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phone= of een combinatie van phonemen, die meestal kleiner is dan een woordklank, dus een zg. lettergreep (beter:
„klankgreep") of een gedeelte daarvan, en valt slechts in
enkele gevallen — nl. als in een gedicht homoniemen op
elkaar rijmen — met een woordklank samen (b.v. „waadden" en „waden" = sluiers). Die herhaling heeft niet onmiddellijk plants, d.w.z. tussen twee gelijke phonemen of
phoneem-combinaties bevinden zich andere phonemen, die
niet, of althans niet in dezelfde volgorde, berhaald worden.
De herhaling is voorts aan een bepaalde afstand gebonden,
wil ze nog als zodanig opvallen. In het algemeen kan men
wel zeggen, dat de werkingsafstand afhankelijk is van het
aantal phonemen, dat dus vol rijm (rijm van klinker +
medeklinker (s) ) over een grotere afstand werkt dan assonantie (gelijkheid van klinker in een lettergreep) en alliteratie (gelijkheid van medeklinker(s) aan het begin van een
lettergreep). 1)
Dit bewijst reeds, dat de aesthetica van het rijm niet geheel los te behandelen is van andere factoren. Zo werkt het
rijm aan het eind van een zin vaak sterker dan op een andere
plants; dit geldt dan voornamelijk voor het voile rijm. Vgl.
„Hij verliet het land, toen de bladeren dorden en de hei
kaal was geworden" met: „Hij verliet het land, teen de bladeren dorden en de hei kaal geworden was". Hiermee is in
het geheel niet gezegd, dat een sterker werking altijd te
prefereren is. En dit brengt ons reeds hier tot de onderscheiding „proza - poezie". Reeds hier, — want beide zijn geen
stijl-elementen, maar stijl-soorten en kunnen dus eerst in.
Hoofdstuk III principieel behandeld worden. Hier is het voldoende om vast te stellen, dat volgens onze overtuiging deze
onderscheiding primair op een formeel principe berust.
1) in oudgermaanse poezie (oudnoorse b.v.) allitereerden ook
ongelijke klinkers aan het begin van een lettergreep. Voor ons gevoel echter is het verschil in timbre tussen b.v. a en e groter dan
hun overeenkomst, hun klinker-karakter.
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Tot nu toe spraken wij over „rijm" als herhaling van een
phoneem of van een phoneem-combinatie. Maar niet alleen
deze, ook het rijm zelf kan herhaald worden. Zo dit met
een zekere regelmatigheid gebeurt, is het rijm kenmerkend voor
een gehele taaluiting, is het een moment van een, voor een
geheel geldend vorm-principe. Dit nu is het geval bij rijmende
poezie (deze formulering houdt in, dat „rijm" niet een essentieel kenmerk van poezie is). In onze taal is dit bijna steeds
vol rijm, soms assonantie, soms alliteratie. Van het eerste behoeven wij wel geen voorbeeld to geven. Een voorbeeld van
assonantie vindt men in „De blinde karner" van Herman van
den Bergh, waarvan wij een strophe citeren :
En iedren dag, met de bescheiden zon,
was 't, dat hij rustig naar den heuvel klom
achter het huis, waarlangs de wereld zong.
Een voorbeeld van alliteratie als vorm-principe (verbonden
met assonantie) is het lied van Starkadd in Alfred Hegenscheidt's lyrisch treurspel van die naam :
Er barst uit mijn binnenst een bittere zang
En f/ijmend doorf/itst mij een vliegende vlam
Wanneer ik denk aan u, o Froth;
En sidderend zoekt mijne ziele den dag
Als schielijk doorschiet haar in scheemrenden nacht,
De droom van uw dood, o Froth.
Natuurlijk treden daarnaast en ook wel in rijmloze poezie
assonantie en alliteratie ad hoc op. Met vol rijm is dit in veel
minder mate het geval :
't En zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u cruysten,
Noch die verradelijck u togen voor 't gericht,
Noch die versmadelijck u spogen in 't gezicht,
Noch die u knevelden en stieten u vol puysten.
Dit prachtige, expressieve dubbel rijm (tevens middenrijm
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= rijm midden in twee verzen) is slechts aanwezig in de eerste
strofe en behoort dus niet tot het vormprincipe van dit beroemde sonnet (Jacob Revius : „Hij droech onse smerten").
Omdat het voile rijm meestal tot het vormprincipe hoort,
treedt het meestal op aan het einde van een vers (d.i. die merkwaardige eenheid, die in het schrift als versregel kan worden
voorgesteld) en daardoor ook vaak aan het einde van een
zin of althans van een syntactische groep (vgl. Hoofdstuk III,
§ 5) ; het heet dan : eind-rijm.
In proza is dit alles gewoonlijk anders. Het rijm is daar
vrijwel steeds ad hoc, dus niet een moment van een vormprincipe, dat zich in de regelmatige herhaling openbaart. Het geldt
dan niet voor een gehele taaluiting, b.v. voor een roman, een
novelle, een ‘toneelstuk (in proza). Vandaar dat eindrijm (het
twee of meermalen optreden van dezelfde combinatie klinker
medeklinker(s) aan het eind van een syntactische en/of metrische groep) vaak „uit de stijl valt" en onaesthetisch, soms zelfs
belachelijk, aandoet. B.v. „Nadat we een uur gelopen hadden
door een donkere laan, kwamen we bij een rivier aan en zagen
de maan boven het water staan." Dit neern niet weg, dat er
rijmend proza bestaat.
Het voile rijm is in proza van veel minder betekenis dan de
alliteratie en de assonantie. Deze laatste kunnen, trouwens ook
in poezie, van de schoonste werking zijn.
Alle rijmsoorten kunnen, zoals wij reeds zeiden, bij een to
sterke frequentie van een en hetzelfde phoneem of een en dezelfde phoneem-combinatie eentonig en lelijk worden. Wij bedoelen dit zuiver formeel, dus afgezien van de mogelijkheid, dat
het rijm „gezocht" lijkt en andere momenten van het taalgebruik in de verdrukking brengt. Door de rederijkers werd
vaak het voile rijm overdreven, dat dan meestal als eindrijm,
maar bovendien nog wel aan het begin en in het midden van
een vers, optrad. B.v. in een ketendicht (ketting-gedicht) van
Matthijs de Casteleyn

55

Wij lesen dat Socrates wijs boven schreven,
Verheven in zijn leven ende vul practUcken,
TkUcken der sterren hebbende begheven,
Beneven den kinders vreugd heeft bedreven,
Ghebleven met hem lien zonder bezwijcken, enz.
Of in het tweede klaaglied op de zanger Egidius van een
onbekende :
O vroylic herte, solazelic bloet,
Egidius, di sal men claghen,
Ende rauwe draghen,
Tallen daghen,
Ende dijns ghewaghen,
So wie dijns plaghen,
Hem maechs wanhaghen,
Datti de doot so vrouch bestoet.
Maar prachtig werkt de stapeling van rijmwoorden in het
laatste oneven vers van Guido Gezelle's „Lentemaand" ; vooral
omdat het binnenrijm (rijm in een vers) bier een variant en
een climax is van het binnenriim in de vijf voorafgaande oneven
verzen, waar het twee en niet drie keer optreedt :
Dan ja, zal 'k genezen wezen,
opstaan en, gespannen fel,
of 't een klare snare ware,
dichten ende deunen wel!
De romantici overdreven de assonantie. Dit rijm was toen
zeer in de mode. Van Lennep schreef, wel ter bespotting van
deze mode, zijn E-legende (in proza), waar in elke lettergreep
een e optreedt. Dit is trouwens gedeeltelijk een kwestie van
visueel rijm, daar immers de letter e drie phonemen weergeeft.
Nog eentoniger is de A-saga en de 0-sprook (twee klanken).
In poezie is overigens het gevaar van overdrijving en eentonigheid groter dan in proza.

De schoonheid van klank — en wij spreken hier nog steeds
over het timbre, dus niet over toonhool,Yte, nadruk, duur
ontstaat natuurlijk niet alleen door het gelijke, maar ook door
het verschillende. Wij bedoelen nu niet, dat de afwisseling de
herhaling eenvoudig voor eentonigheid behoedt, maar dat de
opeenvolging van verschillende phonemen, met name dan van
verschillende vocalen, op zichzelf aesthetisch kan zijn. Hiervan
een enkel voorbeeld (wit Boutens : „Lief des Uur") :
En boven glansbeloopen
Westersche Khans in groene hemelwei

Straalt Venus' gouden aster open
Zoo plotseling en puur .....
In de laatste twee verzen komt slechts een (niet toonloze)
vocaal twee maal voor. Maar wat een schoonheid van klank.
Dit neemt niet weg, dat ook het rijm in deze vier regels en
nog meer in het gehele gedicht aan deze schoonheid deel heeft.
En zo is het steeds in wat dichters en prozaisten ons aan taalmuziek geven : harmonie van het gelijke, harmonic van het
ongelijke, en harmonic van deze harmonieen.
Tot nu toe beschouwden wij slechts het formeel-aesthetische
van de klank. Deze heeft echter nog een ander aspect, nl. het
symbolische. Reeds in de vierde eeuw v. Ch r. en misschien
nog wel eerder hebben de Grieken zich de vraag gesteld, of
nu de klanken der taal t.o.v. de betekenis volmaakt willekeurig
zijn, of dat tussen beide een natuurlijk verband bestaat. En op
het ogenblik is de discussie daarover nog niet geheel gesloten.
Weliswaar vindt de mening dat het teken-systeem van elke
taal geheel arbitrair is verreweg de meeste aanhangers en lijkt
soms zelfs algemeen aanvaard, maar de mening dat de taal in
wezen klank-symbolisch is, duikt toch telkens weer op. Wij
kunnen niet zeggen, dat de waarheid bier in het midden ligt,
want ongetwijfeld ligt ze dichter bij de eerste mening dan bij
de tweede. Maar even zeker zijn er woorden, welker klank een
soortgelijke impressie op ons rnaakt als hetgeen ze noemen. En
het doet er dan niets toe, of die impressie misschien op een
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secundaire associatie berust, d.w.z. of die woorden niet van de
aanvang of dat klank-symbolisch karakter hebben gehad en of
de klank totaal veranderd is en wij achteraf iets van de betekenis in de daarmee zo vast geassocieerde klank menen te horen.
In de eerste plaats zijn er de onamotopeeèn, de klanknabootsingen als „tik tak, pief paf poef" en de woorden die op klanknabootsing zijn gebaseerd. Niemand zal zich afvragen, waarom
we een bepaalde vogel „koekoek" noemen en niet „tik tak".
Niemand zal hier ook aan een natuurlijk verband twijfelen.
Hierbij moeten ook genoemd worden werkwoorden als : „balken, bulken, blaffen, brullen", enz., enz. Tot een volgende
groep behoren woorden voor bewegingen als „bengelen, bungelen, glij den, glieren, zwaaien,zwieren". Voorts wijzen wij op
„hel, schel, scherp, fel" tegenover „dof, dome, donker, somber". En zo zijn er talloze. De doffe o van „dof, somber" e. d.
lijkt ons niet toevallig. En toch kan men moeilijk betogen, dat
die doffe o slechts optreedt in woorden, die een dergelijke
„sombere" betekenis hebben. Vgl. „God lof ! Wat een bof ! "
Het zou nu kunnen zijn, dat een bepaald phoneem in vele
woorden klank-symbolisch is voor een bepaalde inhoud, in vele
andere woorden echter klank-symbolisch indifferent. Dat de
kwestie nog ingewikkelder is, wordt ons duidelijk, als we
„klaar, stralen, pralen" stellen tegenover „kaal, schraal, klagen",
Dan blijkt de waarheid van A. W. de Groot's opmerking :
„Met enige overdrijving kan men zeggen : elke verbinding
van klankelementen kan alles en niets suggereren". 1)
Maar dat de klanken iets suggereren kunnen, is de hoofdzaak. Dit alles behoort tot „de taal" en is van het individuele
taalgebruik onafhankelijk. Maar in dat taalgebruik komt het
klank-symbolische eerst tot voile ontplooiing. Niet alleen
woordklanken die op zichzelf reeds dat karakter hebben, maar
ook klanken van woorden die op zichzelf in dit opzicht indifferent zijn, werken mee om een bepaalde stemming te vertolken. Vgl. b.v. „ware" in Gezelle's „of 't een klare snare ware",
1) Scientia. Handboek van het moderne denken, I. Hoofdstuk
Taalkunde, pag. 263.
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of de woorden, „am, dom, wellekom" in het bekende „Uitvaart"
van Bilderdijk :
Befloerste trom
Noch rouwgebrom
Ga romm'lende om
Voor mijn gebeente;
Geen klokgebom
Uit pollen dom
Roep 't wellekom
In 't grafgesteente.
Bij de genoemde woorden immers kan van een natuurlijk verband tussen betekenis en klank (de doffe o) bezwaarlijk sprake
zijn.
Wij gaven hier voorbeelden van rijmende woorden. Het behoeft geen betoog, dat ook de afwisseling der klanken stemming kan verwekken :
De boomen dorren in het laat seizoen
En wachten roerloos den nabij en winter.
Hoezeer overigens de expressieve waarde van de klank, ja
zelfs voor een groot gedeelte de formeel-aesthetische, op een
omgekeerde associatie berust, heeft eens G. Schrijver laten
zien, door naast deze verzen uit een sonnet van Kloos to
stellen :
Mijn oom gaat porren of hij laat het doen,
En wacht z'n broer, boos, in de weide ginter. —
Tot nu toe hebben wij het formeel-aesthetische en het expressieve gescheiden behandeld. Dat dit inderdaad twee verschillende aspecten van „de klank" zijn, blijkt misschien het
duidelijkst, waar ze elkaar tegenwerken. Zo vinden we in „Uitvaart" in de eerste 19 regels niet minder dan 23 maal een woord
met een doffe o, waarvan er 18 volledig rijmen. Hier treedt de
eentonigheid op, die aan elke schoonheid vijandig is. In andere
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gevallen, nl. als het gedicht slechts „klank-klank" is, is het
expressieve geheel afwezig.
Maar in de beste gevallen werken ze harmonisch samen, zijn
het aesthetische en het expressieve een in de taaluiting, omdat
ze ook een zijn in de ziel van den kunstenaar. Het is een bekend
feit, dat reeds op een laag niveau gewaarwordingen en affecten
in rijm en klank-harmonie-in-het-algemeen spontaan hun
uitingsvorm vinden („tik tak ; pief, paf, poef ; lelijke, luie lummei"). Hoeveel meer zal dit dan het geval zijn met het gevoelsleven van de artiest, waarin vreugde en smart en alle stemmingen waarvoor geen naam bestaat, diep van een schoonheidsontroering zijn doordrongen. Zijn stiji is schoon van klank,
omdat deze expressie is van schoonheid.
Dit sluit echter niet uit, dat ook het onharmonische, het
formeel onaesthetische, expressieve waarde kan hebben. Dit
leren ons reeds de dissonanten in de muziek. In de taal is het
niet anders. Milton's „Paradise Lost" eindigt met :
They (nl. Adam en Eva) hand in hand with
solemn steps and slow
Through Eden took their solitary way.
,Slow' en ,way' (beide beklemtoond) vormen samen een, zij
het vage, dissonant, die buitengewoon suggestief werkt; het
epos is ten einde, maar er is iets niet tot oplossing en tot vrede
gekomen, de lijdenstocht der mensheid vangt nu aan.
§ 3. Stijl en klank. b. Metrum en rhythme
Wij beginnen onze analyse met enige opmerkingen over de
negatie van de klank : de rust. Deze heeft natuurlijk slechts een
Ienmerk, nl. duur. De taalstroom wordt telkens onderbroken.
Soms is de rust zuiver formeel en staat op geen enkele wijze in
verband met een inhoud : men kan b.v. pauzeren, omdat men
buiten adem is of omdat men niet op zijn woorden kan komen.
Inhoud krijgt de rust als „veelzeggend zwijgen"; ook waar hij
zinnen of syntactische groepen van elkaar scheidt.
In tegenstelling met de componist kan de schrijver niet de
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duur van een rust aangeven. Voor gradaties van duur vindt hij
in het conventionele systeem der interpunctie de symbolisering :
komma, kommapunt, punt, nieuwe alinea, regel overslaan,
nieuwe bladzijde —, hoewel b.v. het op een nieuwe regel beginnen (in proza) meestal niet als een langere rust dan die na
een zin wordt gerealiseerd, maar als ideogram wordt begtepen :
einde van een logisch samenhangende passus, begin van een
nieuwe. In de muziek kan een pauze een maat vullen. In de taal
— en hier komt dan speciaal de poezie in aanmerking — is dit
niet mogelijk. Vgl. de volgende verzen uit Gorter's „Mei" :
...... haar hoofd werd voller en ze deed
De oogen toe en rustte — de boot gleed
Langzamer verder; onbeweeglijk scheen
De zon; de wind liep mee en om haar peen.
Men kan na „rustte", na „verder" en na „zon" zo lang
pauzeren als men wil (achter het eerste woord b.v. langer dan
een jambe) de verzen blijven vijf-voetig. De pauze kan niet in
de plaats treden van een vers-maat. Was dit wel het geval, dan
zou b.v. het tweede vers een paar lettergrepen minder moeten
tellen.
Dat de rust ook expressieve waarde kan hebben, blijkt b.v.
duidelijk in de laatste verzen van Verhaeren's „Le Depart" :
C'est la vale, que le jour plombe, et que la nuit eclaire,
La vale en platre, en stuc, en bois, en marbre, en fer, en or
— Tentaculaire.
Verhaeren geeft de pauze met een streepje aan. Maar ook
zonder dit teken begrijpen wij, dat de pauze er zijn moet. Het
is, of jets met schokken tot de hoogste spanning stijgt, en daar
even wacht, voor het neerstort.
Van de klank bezien wij nu eerst, wat hij met de rust gemeen
heeft. Elk phoneem, elke lettergreep, elk woord, elke syntactische groep, elke zin, elk vers, elke passus, elke strofe, elk
hoofdstuk heeft een bepaalde duur. Het is slechts de vraag,
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wat daarvan stilistisch van waarde is. De critiek spreekt wel
eens over de duur van een gedicht of een roman. „Het
boek is te lang", kan betekenen : „het is vervelend, er wordt
over bijkomstigheden uitgeweid", en „het boek is te kort" :
„de karakters van de vele personen zijn niet voldoende uitgewerkt". Critiek op de duur (de lengte) blijkt altijd een praegnante formulering te zijn voor critiek op iets anders.
De stilistische waarde openbaart zich eerst, als de duur van
een reeks phonemen, lettergrepen, woorden of zinnen wordt
vergeleken met die van een andere dergelijke reeks, die tot
dezelfde taaluiting behoort. Deze waarde is in de eerste plaats
formeel-aesthetisch en kan weer berusten op gelijkheid en verschil. Hoe groter de reeksen, des te groter ook het verschil kan
zijn, voor het als zodanig opvalt. Eerst na telling en niet na
lezing blijkt, dat de zangen van Homerus' „Ilias", de canto's
van Dante's „Commedia'', de strofen van Shelley's „The Cloud"
en van Boutens' „Liefdes Uur" niet even lang tg zijn. Dit verschil heeft geen betekenis, de bouw van het geheel lijkt homogeen. Zo is het ook met de hoofdstukken in romans van Zola
en Tolstoi. Ten opzichte van dergelijke grote reeksen geldt in
het algemeen de eis van betrekkelijke gelijkheid. Een roman
bestaande uit hoofdstukken van 2, 200, 40, 1/2 en 125 bladzijden, zou terecht lelijk van bouw worden genoemd.
Veel belangrijker dan de duur van hoofdstukken e.d. is die
van zinnen en syntactische groepen. En dit is niet te verwonderen, want we bevinden ons bier in de zone, waar onze gevoeligheid voor duurverschillen het grootst is. Hierbij mag
niet vergeten worden, dat het hier niet gaat om lege duren, die
ons tot in fracties van seconden precies bewust zijn, maar om
door taalklanken gevulde duren, die b.v. door gelijkheid of
verschil in aantal hoofdaccenten de indruk van gelijkheid, resp.
van verschil kunnen maken. Waar psychologisch gelijkheid is,
zal een chronometer wel een objectief verschil aanwiizen.
Wij bezien nu het volgende gedeelte uit „De meester glaswerker" van Augusta de Wit.
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Wat lichtte dat alles! Wat kleurde het fijn en fel!
Kleuren van de zee op een zonnedag, wanneer de
wind bij ongedurige vlagen aanstrijkt en voorbijscheert
over het gekabbel der heel kleine golfjes, — wemelige
flikkertopjes op breed glanzend blauw.
Kleuren van de altijd-veranderende ondiepten tusschen
de eilanden en de zandbanken, waar het popelt van bruin
en groen en violet, schijn en wederschijn, snelle glanzen
die opvonken, beven, en in een brekenden rimpel vergaan.
De aesthetische werking van dit proza berust op zeer vele
factoren. Maar ongetwijfeld is de harmonische verhouding tussen de duur der ademgroepen daar een van. Dit valt misschien
nog het meest op in de laatste vier. Onnodig te zeggen, dat
ook hier het aesthetische niet zuiver formeel maar uitdrukking is van een schoonheidsontroering.
De duur der phonemen komt voor de stiil niet in aanmerking. En dit niet, omdat deze beneden de discriminatie-drempel
zou liggen, maar omdat het verschil in duur hier te gering is
(het gaat hier om ten hoogste 1/10 seconde) om nog aesthetisch
van waarde te zijn, en ook gelijkheid van duur niet meer als
aangenaam kan aandoen.
Anders is dit met de lettergreep. Maar deze kwestie is niet
te behandelen, zonder het accent (dat is ook toonhoogte en
nadruk) erbij te betrekken. Voorlopig is het voldoende vast te
stellen, dat in (vrijwel) elke zin een afwisseling is van sterker
en zwakker beklemtoonde syllaben. We hebben nu de neiginz,
de afstand tussen twee sterkere accenten in een zin in bepaalde
&evallen even groot te maken, anders gezegd : die afstand lijkt
ons vaak in bepaalde gevallen even groot (isochronie). B.v.
„Wat kleurde het fijn en fel". De drie syllaben „kieur-, -de,
het" zijn samen even lang als de twee „fijn, en". Het is duidelijk, dat daardoor de eerste drie een tempo-versnelling ondergaan en dat dit tempoverschil van aesthetische waarde is. Vergelijk dit met „wemelige flikkertopjes op breed glanzend
blauw", waar tegen het einde het tempo vertraagt en „breed",
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waarop weer een sterk accent volgt, bijna even lang lijkt als
„wemelige".
Nog op een andere wijze kan het tempo veranderen, en wel
van zin tot zin, van strofe tot strofe, van passus tot passus.
Zo heeft de periode, die bij de geciteerde aansluit, een wat
langzamer tempo dan deze :
Kleuren van morgen en avondlucht, vlarnmig karmozijn, oranje dat zich tot louter geel verlustigt, het opaal van
stille horizonten, de onzekere gloor van bruin en blank
en paarlig grijs die drijft langs de omwolkte maan.
Ondanks dergelijke versnellingen en vertragingen kan men
wel zeggen, dat een gedicht of een prozawerk als geheel een
bepaald tempo heeft, maar dit is niet exact aan te geven. De
componist beschikt over termen om het tempo althans bij benadering aan te duiden : allegro, andante, adagio, enz. De schrijver heeft dit hulpmiddel niet. Het tempo bliikt enigszins uit de
inhoud (zo is het trouwens bij muziek grotendeels ook). Vgl.
b.v. „Hij droech onse smerten" met „geitenweitje" van Jacqueline van der Waals.
Het is bewezen, dat over het algemeen poezie langzamer van
tempo is dan proza. Als stijlelement komt het „absolute" tempo
niet in aanmerking. Daarvoor is het te zeer afhankelijk van het
individuele spreek- en lees-tempo. Wel is het te verwachten,
dat het tempo van een kort gedicht homogener zal zijn dan dat
van een gehele roman. —
- Wat voor het tempo (het agogische) geldt, geldt ook voor
de toonsterkte (het dynamische). Ook bier ontbeert de schrijver
de hulpmiddelen van de componist, aanduidingen als forte,
piano, enz. Maar er zijn gedichten, die ons als een pianissimo
aandoen — Verlaine's „La lune blanche" b.v., dat vooral tegen
het einde fluistert van verrukking —, terwijl in andere, zoals
men dat wel zegt, een forse toon wordt aangeslagen. Maar
toch is in (geschreven) proza of poezie de toonsterkte niet
objectief gegeven. De lezer, de declamator, de acteur, de inter64

pretator in het algemeen, grijpt hier vormend in. Zo hebben
wij de verzen 1473-1475 van Vondel's „Gijsbrecht van Aemstel" (uit het verhaal van de Bode) :
...... Maar Haemstede, eerze weder
Bekomt, die worrep haer op 't doode lichaem neder
En boet er schendigh mee zijn' godtvergeten lust
op twee zeer verschillende wijzen Koren zeggen. De ene auteur
gaf een continu crescendo en schreeuwde op 't laatst van afschuw en ontzetting. De andere zette als aarzelend in en daalde
met een continu decrescendo of tot een toonloos gefluister, alsof
hij het afschuwelijke wilde verzwijgen. Beide interpretaties zijn
even aanvaardbaar. Het komt ons voor, dat men bij het stillezen nog eerder van de toonsterkte dan van het tempo abstraheert. Soortgelijke opmerkingen zouden wij kunnen maken
naar aanleiding van de toonhoogte.
En Loch meent men experimenteel bewezen te hebben, dat
elke schrijver zijn eigen toon, zijn eigen intonatie heeft, die
zich in al zijn werken, al zijn ze ook van de meest uiteenlopende inhoud en vorm, openbaart. Bij neder inzien gaat het hier
niet zozeer om sterkte en hoogte, als wel om het timbre dat in
de stem komt, als men hardop leest, om de zg. stembezieling.
Zo bleek de stem van proefpersonen warmer, weker, voller,
zwaarder bij het lezen van Goethe, — kouder, harder, dunner,
lichter bij het lezen van Schiller. Veel is bier nog onopgelost.
Maar zeker is, dat men hier niet met een stijlelement te doen
heeft. Hetgeen de stem tot een bepaald timbre bezielt, behoort
tot de stijl, niet dat timbre zelf.
Ook met betrekking tot het metrum en het rhythme is nog
veel onopgelost. Er is over rhythmische verschijnselen zeer veel
meer geschreven dan over klank-harmonische (rijm). Dit geldt
zowel voor de algemene theorie als voor speciale studies : studies over het rijm bij een bepaalde auteur zijn betrekkelijk
zeldzaam. Hoe is het bedoelde verschil te verklaren? — Het
rhytme beef t kanten, die geschikter zijn voor exact onderzoek,
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waarvan de resultaten in tabellen en graphieken kunnen worden
neergelegd. Ondanks dit zijn wegens de gecompliceerdheid van
het verschijnsel deze resultaten voor verschillende interpretaties
vatbaar. Veel minder dan t.o.v. het rijm bestaat hier een communis opinio. En eindelijk wordt het rhythme als stilisticum, als
expressie-middel van een persoonlijkheid, veel belangrijker geacht. Er is meermalen beweerd, dat elk schrijver zijn eigen
rhythme heeft. Maar dat elk schrijver te herkennen is aan zijn
eigen klankharmonie, is nog nooit betoogd.
Metrum en rhythme zijn niet denkbaar zonder het accent, of
beter : zonder verschil en overeenkomst in accent. In een
gesproken zin heeft elke lettergreep zijn bepaalde sterkte, hoogte en duur. Met verfijnde instrumenten weet de moderne phonetica deze kenmerken te meten. Dit is een soort physica van
het taalgebruik, waarvan de waarde voor de stilistiek gering is.
Niet de physica maar de psychologie is voor deze een hulpwetenschap. En die leert ons, dat de genoemde kenmerken een
amalgama vormen, waarin elk niet precies te onderscheiden is.
In het Nederlands schijnt in dat complex de toonsterkte te
overwegen (vgl. „kiemtoon", „iets met nadruk zeggen"). De
spreker wil inderdaad de klank van een woord meer druk geven, hem met grotere kracht uitspreken dan andere klanken,
om daardoor het woord (als phonetisch-senzantische eenheid)
in het centrum te plaatsen (vgl. § 4). Dit is primair; de
hogere toon en de langere duur zijn er het gevolg van, —
hetgeen niet wegneemt, dat ook zij momenten zijn van het
complex „accent".
Evenals absolute eentonigheid van timbre, is absolute eentonigheid van accent onmogelijk. Hoe ontstaat bier afwisseling?
1. Meerlettergrepige woorden brengen een bepaalde accent-verhouding in het taalgebruik mee („hilisslatel"). De
aanwezigheid van een meerlettergrepig woord is op zichzelf
dus reeds voldoende om in een zin afwisseling in accent te
doen ontstaan.
2. Er is een verband tussen accent en timbre. Lettergrepen
met een onduidelijk timbre (zg. toonloze lettergrepen) hebben
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in normale gevallen weinig accent (zwakke en lage toon, korte
duur).
3. Meestal hebben zelfstandige naamwoorden en werkwoorden meer accent dan b.v. voorzetsels en voegwoorden,
omdat ze als semantisch belangrijker worden begrepen.
4. Woorden kunnen een contrast- of een gevoelsaccent
krijgen. B.v. „Ik ben niet gisteren, maar verleden week al thuis
gekomen". — „Het is toch zó mooi! ...... "
5. De zinsintonatie heeft invloed op het accent der afzonderlijke woorden.
Zo ontstaat een voortdurende accent-verandering. Zo er geen
andere factoren meewerken, is regelmaat bier een volkomen
toeval. Regelmaat nu kan op twee wijzen ontstaan.
1. Door herhaling van hetzelfde aantal relatief sterke
accenten (heffingen of arses genoemd, voorgesteld door —).
Dit gebeurt dan in een groep, die ook nog andere kenmerken
heeft. M.a.w. als een aantal heffingen regelmatig terugkeert,
keert altijd ook nog iets anders regelmatig terug, b.v. een rijm
of een rust of beide (vgl. Hoofdstuk III, § 5).
2. Door een zodanige plaatsing van de heffingen, dat ze
steeds door hetzelfde aantal zwakkere accenten (dalingen of
theses, voorgesteld door ) van elkaar zijn gescheiden. De
afstanden lijken dan even groot en de tijd zelf lijkt dan in
gelijke stukken verdeeld te zijn (zie boven). In dit geval heeft
er groepsvorming van accenten plaats. Er is dan een vaste
groep, die regelmatig wordt herhaald en waarin een heffing
optreedt. Of nu de heffing het begin dan wel het eind van zo'n
groep (en daarmee van zo'n tijdsdeel) aangeeft of misschien
ook (bij een groep van drie) in het midden ligt, kan men
slechts bepalen door met een andere factor rekening te houden.
En dit is een grotere en gecompliceerdere eenheid, nl. het
„vers" : het begin daarvan is uitgangspunt voor de groepering.
De boomen dorren in het laat seizoen
En wachten roerloos den nabijen winter.
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De groep bestaat hier uit een daling en een heffing. Deze
groep of versvoet heet „jambe". Had er gestaan :
Boomen dorren in het laat seizoen
Wachtend roerloos den nabijen winter
dan zouden we anders gegroepeerd — of zoals het met een
technische term heet : gescandeerd — hebben. De groep, die
hier regelmatig wordt herhaald, heeft de volgorde „meer —
minder" en beet trochae. Zo is de groep in „Grauw is uw hemel
en stormig uw strand" (Potgieter : „Holland") een dactylus :
,,meer — minder — minder", en in „En een zucht van de
ziedende zee" (Perk : „Iris") een anapaest : „minder — minder
— meer''.
Dit moge ter typering van deze kwestie voldoende zijn. Er
zijn nog meer mogeliikheden en in sommige gevallen wordt
bij het scanderen nog wel een andere factor ingeschakeld.
Maar in details behoeven wij ons bier niet te begeven. 1) Wat
hier ter sprake is gekomen is de maat of het metrum. Metrum
is de regelmatige herhaling van een aantal heffingen of van
een accent-groep. Op zichzelf is het metrum niets dan een star
schema, in zekere zin een abstractum. Dit neemt niet weg, dat
het tot het vormprincipe van het vers behoort, of althans :
kan behoren, en dat het dan in het bewustzijn van de lezer
aanwezig is. Dat wil zeggen, dat deze, het verschillende (inwendig) horende, ook het identieke waarneemt, — zoals men,
een boom ziende, tegelijk weet, dat men een boom ziet. Verschillen zijn er altijd, het is ook hier onmogelijk, deidentieke herhaling in taal te bereiken. Dit blijkt terstond bij een
onderzoek van enige verzen van Cats („Sorghvliet"), die het
in dit opzicht nog het versa heeft gebracht.
Uijt Zeelant quam ick voort, daer was mijn eerst gront,
Dat bracht my met de jeucht de tanden in de mont.
1) Dit is te minder noodzakelijk, omdat in deze zelfde serie een
monographie aan de structuur van het vers wordt gewijd.
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In de eerste plaats zijn de relatief sterke accenten niet alle
even sterk : „quam" heeft minder accent dan „voort", „bracht"
heeft meer accent dan ,met". In de tweede plaats staat „daer"
in het metrisch schema op de plaats van een daling en toch heeft
het in de zin meer accent dan „was". In de derde plaats is er na
een aantal groepen een rust.
Niet alleen dat de identieke herhaling onmogelijk is, ze
is ook ongewenst. Ongetwij feld kan de herhaling, de gelijkheid, aesthetisch werken en aan een gemoedsbeweging het ontstaan to danken hebben. Maar dat moet dan, althans op de duur,
het gelijke zijn in het verschillende, dus de herhaling van een
of meer kenmerken in een variabel complex. Want de herhaling van het volkomen identieke is de dode eentonigheid,
waaraan geen Leven, geen emotie, kan beantwoorden.
Een belangrijke variatie op het metrisch schema ontstaat,
wanneer b.v. in de plaats van een jambe hier en daar een
trochae of een anapaest optreedt. In „Herfst" van Helene
Swarth, waarin de jambe tot het vormprincipe behoort, luidt
regel 5 : „Krachege balsemgeur uit kreupelhout" , de groep
bestaat bier uit een heffing en een daling. En in een jambisch
sonnet van Kloos leveren de verzen :
0 vrouwe, ik weet niet of de starren weenen,
't Licht hun gedicht in zilvren tranen baadt,
voorbeelden van anapaesten.
Op al deze, en nog wel meer, wijzen ontstaat de beweging
van het vers en het gedicht, die men het rhythme kan noemen. 1) Zo gezien is het rhythme essentieel aan het metrum
gebonden.
Terwijl niemand twijfelt aan het bestaan van rhythme in
poezie, zijn de meningen over rhythme in proza verdeeld. Vele
geleerden wijden uitvoerige studies aan het rhythme bij een of
andere prozaist. Maar andere rhythmologen ontkennen het
bestaan van zoiets als proza-rhythme volstrekt. Deze controverse
1) Voor andere meningen omtrent „rhythme" zie A. W. de
Groot: Algemene Versleer,
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is mogelijk, omdat men metrum en rhythme meestal niet voldoende onderscheidt en het laatste niet steeds op dezelfde
wijze begrijpt. Verstaat men er niets antlers onder dan afwisseling in accent, dan moet het aan elke zin, aan elke taaluiting worden toegekend, want deze zijn zonder die afwisseling niet denkbaar. (Een uitzondering vormen de zinnen, die
bestaan uit een eenlettergrepig woord). Dan is het rhythnie in
het algemeen geen stijlelement. Het wordt dan echter een zinledig begrip, — evenals „rijm" zou worden, zo men daaronder
verstond : elke willekeurige opeenvolging van klanken (timbres). Verstaat men eronder een afwisseling, terwijl toch iets
hetzelfde blijft, dat dan noodzakelijk behoort tot het vormprincipe van de taaluiting als geheel, dan heeft proza —
behoudens een enkel geval als „De heilige tocht" van Ary Prins
— geen rhythme. Maar het bevredigt niet, het probleem terug
te brengen tot een kwestie van woordenstrijd en willekeurige
naamgeving. Per slot van rekening moet toch zijn na te gaan,
of de volgorde der accenten in een stuk proza toevallig is of
niet d.w.z. of er chaos heerst, of dat een vormend principe
te onderkennen valt. Wij stellen eerst de vraag : is er metrum
aanwezig?
In het normale taalgebruik is dat zeker niet het geval. Maar
in literair proza treffen we vaak genoeg zinnen of delen van
zinnen aan, die op zichzelf beschouwd de indruk maken van
verzen. Als voorbeeld nemen wij de citaten op pag. 63. De
eerste zinnen : „Wat lichtte dat alles! Wat kleurde het fijn
en fel! " — die niet alleen naar de vorm maar ook naar de
inhoud een geheel vormen — zijn zuiver metrisch en door afwisseling van verschillende aard dus ook rhythmisch in de
hierboven bedoelde zin. Toch blijkt hier reeds terstond het
verschil met de theoretisch eenvoudigste vorm van poezie,
waarvan wij bij onze beschouwingen voornamelijk zijn uitgegaan. Daar een bepaalde accentgroep niet tot het vormprincipe
van „De meester glaswerker" behoort, is niet met zekerheid te
zeggen, hoe die zinnen moeten warden gescandeerd, hoe ze in
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accentgroepen moeten worden ingedeeld. Hebben de zinnen,
als een geheel beschouwd, de scansie : v — / v ,, — / v v — /
vv—iv—/ of: ,.,—/,..,—viv-1/4..q...,—...,/—/ of vi
—vvi—.,v/—v...4—v/---/ (de laatste dus met een opmaat) ?
Maar zeker krijgen we hier de indruk van een regelmatige
tijdsverdeling, die de (relatieve) duur van elke lettergreep ten,
dele bepaalt en lijkt „en" op de plaats te staan van twee dalingen, zodat er een vertraging ontstaat in het tempo (vgl. pag.
63). Dit komt alleen, doordat twee sterke accenten overwegend door een gelijk aantal dalingen van elkaar gescheiden
zijn, en niet nu eens door drie, dan weer door twee of een of
nul. Hetzelfde geldt b.v. voor „snelle glanzen, die opvonken,
beven, en in een brekenden rimpel vergaan".
Maar daarnaast zijn er gedeelten in de zinnen, die ons geen
metrum, geen regelmaat bewust maken. Nu is het onjuist, de
metrische en niet-metrische delen niet uiteindelijk in hun verband te beschouwen. Samen geven ze aan het proza een accentbeweging. Het metrische wordt „rhythmisch" door dezelfde
variabilia als die wij in de poezie Hebben aangewezen. Maar
het proza kent nog een afwisseling meer dan de poezie. Terwijl in de laatste het gelijke overweegt en het ongelijke daarop
een variant is, is in het proza de regelmaat een afwisseling op
het onregelmatige. Hieraan voegen wij terstond toe, dat dit
slechts in het algemeen geldt en het wezenlijke verschil tussen
de beide stijlsootten daarmee niet is aangegeven.
Sommige dichters wijken vaak ver van een metrisch schema
af, maar tegen het einde van een strofe of van een gedicht
naderen ze dat loch weer vrijwel geheel. Vgl. b.v. Henriette
Roland Hoist :
...... De wilde hartstochten bedaren
en leggen zich voor zijn zacht dringend spreken
als voor een god de gehoorzame winden
en op rustige stroom drijven gelinde
de ziel en die voor kort nog dreigden breken
naar 't vredig land dat zij van ver ontwaren.
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Het is als in de muziek, wanneer na talrijke modulaties de
compositie in de oorspronkelijke toonsoort terugkeert. Zo beginnen in kunst-proza zinnen vaak onmetrisch om metrischrhythmisch te eindigen. Deze afwisseling is van het proza een
der subtielste schoonheden. Maar technisch is ze moeilijk te
beheersen. Een teveel aan metriek, — en de sprong naar de
volgende zin is te groot. Dan werkt het metrische, precies als
het eindrijm (vgl. 2) , als een corpus alienum.
Met een belangrijke factor hebben wij geen rekening gehouden. Wij hebben gesproken over het metrum in het gebruik
van „taal", zonder ons te bekommeren om verschillen, die er
in dit opzicht tussen de talen zouden kunnen bestaan. De
klassieke epen zijn geschreven in dactylische verzen. Waarom
hebben de Renaissancisten en waarom hebben ook latere dichters, terwijl zij Loch in hun bewondering voor de klassieken
dezen in zovele opzichten imiteerden, vrijwel geen epen in
dactylae geschreven, ook niet als ze hun stof aan de Griekse
mythologie ontleenden? Waarom heeft Vondel in zijn vertalingen van Sophocles en Ovidius andere metra gebruikt dan
de oorspronkelijke? — Het antwoord ligt voor de hand :
omdat in het normale Griekse en Latijnse taalgebruik, krachtens de accentuatie der afzonderlijke woorden en krachtens de
syntactische schemata, de verhouding tussen lettergrepen met
meer en met minder accent anders is dan in de Germaanse
talen b.v. Zonder daar de indruk te wekken van een metrisch
schema, overweegt in het normale gebruik van een bepaalde
taal een bepaalde volgorde. Het is daarom de vraag, of een
vertaling van een gedicht met behoud van het oorspronkelijke
metrum wel altijd de nieest adaequate is. —
Voor het rhythme geldt hetzelfde, als wat wij in 2 over
het formeel-aesthetische en het expressieve, over hun onderscheiding en hun verband, naar aanleiding van het rijm hebben gezegd. Voorts kan ook hier het onaesthetische expressieve
waarde hebben.
Rijm en accent kunnen samenwerken. In dalingen valt
gelijkheid van klinkers en/of medeklinkers minder op. Omge-

§

§
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keerd lijkt alliteratie heffingen nog te versterken : „Wat lichtte
het fijn en fel! " Voorts kunnen rijm en metrum tot hetzelfde
vormprincipe behoren.
Maar wij behoeven ,00ze voorbeelden niet speciaal in het
literaire taalgebruik te zoeken. Hun samenwerking blijkt ook
uit de taal en het taalgebruik van Jan en alleman : „pief paf
poef", „Ielijke, luie lummel dat je bent! " Juist in dergelijke
gevallen zijn rijm en metrum (rhythme) altijd affectief bepaald. Helaas is dit in hetgeen tot de „literatuur" wordt gerekend vaak niet het geval. Dit geldt dan vooral voor gedichten. Deze kunnen klinkklank zijn, rijmelarij en dreun.
Maar waar een kunstenaar in ontroering spreekt, daar komen
beide stijlelementen eerst tot voile bloei. Ze zijn dan delen, en
essentiele delen, van een geheel, waaraan ze hun schoonheid
geven en waaraan ze zelf ook een deel van hun schoonheid
ontlenen, — een geheel, waarvan wij nu andere, niet op het
formele aspect der woorden terug te voeren momenten zullen
onderzoeken.
§ 4. Woordgebruik en stijl. a. Intensivering
Woorden kunnen in het gebruik geintensiveerd worden door
de inwerking van een of meer factoren : hun inhoud valt dan
meer op dan in normale gevallen. De bedoelde factoren zijn :
rijm, accent, plaats, tegenstelling, herhaling, verband en spelling (vgl. voor het laatste vgl. § 8).
1. RUm. Behalve dat het rijm van waarde is voor de
kiankschoonheid en/of voor het vormprincipe van een gehele
taaluiting, heeft het ook invloed op de afzonderlijke woorden.
Het veroorzaakt echter lang niet altijd intensivering, vooral niet
als eindrijm in poezie. Vgl. b.v. (Henr. Roland Hoist) :
Maar heimelijk gevoelt het een onvrede
omdat het graag aan menschen zeggen zou de
gemengdheid van zijn aard en van berouwde
dagen verhale' en nachten doorgestreden.
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„Zou de” heeft geen intensivering, „berouwde" wel. Dit
is weer een kwestie van „omgekeerde associatie".
2. Accent. Ingewikkelder is de kwestie met betrekking
tot het accent. In de vorige § ging het uiteindelijk om het
accent van een lettergreep en als deel van een metrisch geheel.
Het is echter tevens woord-accent en kan als zodanig waarde
hebben voor de inhoud van een woord. Niet alleen de klank
maar ook de inhoud krijgt meer nadruk, maakt meer indruk,
overweegt. In de gesprek-situatie, als de spreker het accent
realiseert en de hoorder het waarneemt, als het dus physisch
aanwezig is, is het geval eenvoudig. Wanneer echter de taaluiting, zoals in de literatuur, schriftelijk is gegeven, wordt
het accent niet meer waargenomen, maar uit jets anders geconcludeerd. Dan blijken er moeilijkheden te zijn. Niet in
gevallen van tegenstelling („niet dit, maar din, want hoe b.v.
in de voorlaatste zin geinterpreteerd moet worden, is voor geen
discussie vatbaar. Het accent op „waargenomen" zou veranderen, indien er een punt achter stond en de rest niet meer
volgde, dan zou „wordt" het grootste accent hebben. Urn nu
de bedoelde moeilijkheden te begrijpen, moeten we onze aandacht richten op een andere factor, nl.
3. Plaats. De plaats van een woord in een zin kan dezelfde waarde hebben voor zijn inhoud als het accent, dus
maken dat zijn inhoud overweegt boven die van andere woorden. Het is nu zo, dat die plaats (gedeeltelijk) het accent bepaalt, en niet omgekeerd. Hierbij moet niet vergeten worden,
dat er in tweeerlei opzicht van „plaats" sprake kan zijn. Het
accent van een woord neemt ,een plaats in in een reeks accenten, en het woord neemt een plaats in in een syntactisch schema. Als voorbeeld nemen wij een wel zeer eenvoudige zin van
Couperus („Majesteit", I) : „Woest gooide hij zich achterover, begroef hij zijn gezicht in zijne handen en snikte." Het
accent van „woest" lijkt zo groot, doordat het door zes veel
zwakkere syllaben van het volgende hoofdaccent (o-) is gescheiden. Reeds door de kortere afstand maakt het in : „Hij
gooide zich woest achterover" minder indruk. Maar er is meer :
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de hele zin is een geval van inversie, de bepaling is vooropgeplaatst.
Nu leert de theorie, dat zo'n bepaling dan een sterker accent
heeft dan op andere plaatsen : het zg. initiale of begin-accent.
Wij betwijfelen dit zeer. Het wordt een kwestie van interpretatie. Een der beroemdste sonnetten van Igloos begint :
Nauw zichtbaar wiegen op een lichte zucht
De witte bloeserns in de schemering ......
Wij kunnen „nauw zichtbaar" natuurlijk wel meer nadruk
geven dan in : „De witte bloesems wiegen nauw zichtbaar op
een lichte zucht", maar wij behOeven dit niet te doen. Het is
ons mogelijk, in beide gevallen die woorden op precies dezelfde wijze te zeggen, zonder dat wij de indruk krijgen, de
tekst ook maar enigszins geweld aan te doen. Daarentegen is
o.i. een extra nadruk in het eerste geval een teveel. De plaatsing
voorop is op zichzelf reeds voldoende om een verzwarmg te
veroorzaken. Het mooiste is, als deze zuiver innerlijk blijft en
niet accentueel wordt aangedikt. Zo heeft Bach in zijn „Matthaus" (No. 8, einde) in : „da wird man auch sagen zu ihrem
Gedachtnis, was sie getan hat" het laatste pronomen gereleveerd door het in de melodic een sext hoger te plaatsen dan
het voorgaande en het volgende woord. Een zanger, die die
hogere toon een lang fermate toekende, werd terecht door de
critiek aangevallen : hij had het effect niet zozeer versterkt
als wel vergroofd.
Soortgelijke opmerkingen zouden wij kunnen maken naar
aanleiding van het finale of eind-accent. Vgl. b.v. „En op de
heide begint te komen een paarse gloed" (Ina Boudier-Bakker :
„Het beloofde land") met : „En op de beide begint een paarse
gloed te komen". Heeft het eerste „gloed" werkelijk meer
accent dan het tweede?
Hoe het verband tussen innerlijk en uiterlijk accent ook
moge zijn, het is zeker dat bepaalde, meestal afwijkende, plaatsingen van verschillende rededelen een innerlijk accent, een
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intensivering teweegbrengt. Dit geldt b.v. voor het adjectief
post positum (als bepaling achter het substantief). „Maar altijd
meer, altijd mooier ziet zij — ontelbare grillige sierlijke vormen, talloze tinten helder en Leer" (Augusta de Wit, t.a.p.),
waarbij natuurlijk ook de accent-orde van de hele zin een rol
speelt. Wij kunnen dit alles slechts aanduiden. De enkele voorbeelden bewijzen reeds, hoezeer woordgebruik en zinsvorming
met elkaar verband houden.
4. Tegenstelling. Tegenstelling tussen de betekenissen
brengt intensivering daarvan teweeg en meestal ook wel intensivering van accent. Zo bij Boutens („Wereldsch Liedje") :
Den glimlach waartoe smart hem bij t,
De tranen door geluk geschreid.
En bij Perk („Iris") :
Mijn lichtende haren befloersen de baren
En mijn tranen lachen tevreden.
Er zijn perioden in de letterkunde, waarin de antithese een
der belangrijkste elementen van de stijl is en gehele gedichten
op antithesen zijn gebouwd. B.v. een sonnet van Louise Labe,
waarvan wij het eerste gedeelte in de vertaling van Boutens
citeren :
Ik leef, ik sterf : 'k verdrink en sta in brand.
'k Lijd hoogste hitte, en mod van koude beven :
Te week, to hard is tegelijk mij 't leven
Mijn grootst verdriet is nauwst met vreugd verwant.
Met een slag lach 'k, en breek in tranen uit,
En in genot verduur ik felle pijnen :
Mijn goed vergaat en blijft voor eeuwig 't mijne :
Op de' eigen slag sta ik verdord, en spruit ......
5. Herhaling. Een sterke intensivering ontstaat door de
herhaling. „Weg wou ze, weg, klein en ongezien, bang als voor
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den dood to zullen moeten spugen; weg door de frischte naar
haar eigen kalm huisje" (Van Looy : „De Bruiloft"). „De zee,
de zee klotst voort in eindelooze defining" (Kloos). „O, als ik
eens dood zal, dood zal zijn / Kom dan en fluister, flutster
iets . liefs" (Leopold). Bij niemand is het zo'n geliefd stilisticum
als bij Gorter („De school der poezie", I) : „Gij zijt een bloem,
een lichte roode bloem / in donkre kamer 's nachts, een bloem,
een bloem"; „ver, ver" (samenwerkend met accent) ; „lange,
lange, lange" ; en zelfs : „O lachen, weenen weenen — / W ee-

nen, weenen."
Hier is een herhaling van het volkomen identieke, die op de
duur niet intensiveert, maar verzwakt en afstompt. Vaak werkt
de herhaling samen met dat andere aesthetische motief : de
afwisseling. B.v. „een bloem, een lichte roode bloem". Een
typisch voorbeeld van deze samenwerking levert de herhaling
van twee woorden in de kruisstelling (het chiasme) . Zo in
„De kurassiers van Canrobert" van Poi de Mont :
mijn broedren, ikzelf, alien rood nu, bloedrood,

dood of verminkt, verminkt of dood.
Het chiasme kan nog wel andere vormen en andere stilistische functies hebben, en heeft analoga in de ornamentiek en
de muziek (de zg. omkering).
In de herhaling ontlaadt zich een affect, dat voor zijn ontlading aan een keer niet genoeg heeft. Zo is de intensivering
meestal op een gevoel gebaseerd : hetgeen geintensiveerd
wordt, is voornamelijk de gevoelswaarde van het woord. Het
woord wordt daardoor niet alleen boven andere woorden van
dezelfde volzin, maar ook boven zichzelf uitgeheven. Het noemt
niet meer in de eerste plaats, het drukt uit. Dit is ook het geval,
als intensivering het gevolg is van het
6. Verband. Wanneer we lezen (Fred. van Eeden : „Ellen") :
De nacht wordt dieper, — dieper, — rand mij om
Zie ik het licht der wereld lager zinken
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gebeurt er met „nacht" — en door dit woord met ons — lets
anders dan wanneer we lezen : „In de nacht van 22 op 23
Augustus j.l. is ingebroken bij een bejaard echtpaar ...... ",
omdat ook met de schrijver iets anders gebeurd is. De intensivering, welke door het verband met andere woorden ontstaat
(hiervan hebben wij de tegenstelling afzonderlijk behandeld),
gaat vaak gepaard met een bepaalde gebruikswijze, met name
de metaphorische, die ook slechts unit het verband met andere
woorden blijken kan.
§ 5.

Woordgebruik en stijl. b. Beeldspraak.

In de loop der eeuwen zijn de wetenschappen er niet eenvoudiger op geworden. Hun ontwikkeling van het eenvoudige
tot het ingewikkelde is het gevolg van twee factoren : de ontdekking van nieuwe feiten en de bezinning op fundamentele
termen. De laatste volgt vaak op de eerste, maar is er zeker
ook vaak onafhankelijk van, zoals b.v. in de taalwetenschap
blijkt. Voor elke bouw is een fundament nodig. Dit is voor
de wetenschap „het vanzelf sprekende". Maar juist dit laat
de theoretische bezinning geen rust; telkens keert ze daartoe
met wantrouwen terug. „Het theoretisch denken nu heeft juist
tot taak het van zelf sprekende in zijn niet vanzelf sprekendheid te onthullen, het bekende en ons vertrouwde nieuw te
doen worden, waardoor het telkens opnieuw de gedachte van
het raadselachtige en niet begrepene verkrijgt", zegt Kuypers. 1)
Zo gezien is elke wetenschap, ook al zou ze eens voor al over
alle „feiten" beschikken, een oneindige opgave.
De tijd ligt nog niet ver achter ons, dat men met zekerheid
meende te weten, wat „beeldspraak" was, dat men het wezen
van dit zo uiterst belangrijke stijlelement in een eenvoudige
formule meende te hebben gevangen; deze werd dan ook van
de ene poetica, rhetorica of stijlleer in de andere overgenomen. Men had het begrip in kwestie teruggebracht tot enige
andere, meer primaire begrippen, welke men als „van-zelf1) K. Kuypers: Theorie der geschiedenis, pag. 2.
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sprekendheden" aanvaardde. -Het theoretisch denken echter
heeft deze als problemen doen kennen en daarna weer pogingen aangewend om die problemen meester te worden. Zo zijn
er in de laatste 70 jaar uitgebreide monographieen over de
beeldspraak, meer speciaal over de metaphoor, ontstaan, die
zich tot de bedoelde formule zo ongeveer verhouden als de
atoomtheorie van Bohr tot die van Leukippos. Het is dan ook
vrijwel ondoenlijk geworden, er in een kort bestek iets redelijks
over te zeggen. Ook hier kunnen wij slechts tot het verschijnsel en zijn problemen inleiden. —
Voor elke taalgemeenschap bestaat een vaste ordening van
namen en zaken (in de ruimste zin). Zonder deze is geen taal
en is geen gemeenschap door taal mogelijk. Maar nu is het van
oudsher de taalonderzoekers opgevallen, dat we deze ordening
telkens moedwillig doorbreken. Een mens noemen we een
ezel, een boom : een reus, een kameel : een schip (der woestijn),
een biljartbal (die niet caramboleert) : een bond of een judas,
enz., enz. En wat voor mensen, dieren en dingen geldt, geldt
ook voor handelingen, eigenschappen, toestanden : iemand
vliegt vooruit, ik zie (begrijp) het nog niet goed, de lucht staat
in brand, enz.
De aloude opvatting nu is, dat in deze gevallen de naam van
de ene zaak op de andere wordt overgedragen. Vandaar de
term : overdrachtelijke taal, naamsoverdracht (Grieks : meta-phora). In deze eenvoudige definitie, ja in de onmiddellijke
betekenis van deze term, meende men het essentiele van het
verschijnsel begrepen te hebben. Deze opvatting heeft haar
eenvoud en zelfs haar klaarblijkelijkheid voor. En toch houdt
ze voor het theoretisch denken geen stand. Want „naam" is
een probleem en „overdragen" is zelf een beeldspraak, die
nog een interpretatie nodig heeft.
Wij bepalen ons hier tot het laatste. Als een vaas wordt overgedragen van een buffet op een tafel, dan bevindt hij zich op
de tafel en in het geheel niet meer op het buffet. En als een
naam wordt overgedragen van A op B, dan gaat daarmee elke
relatie met A verloren en noemt het woord in kwestie alleen
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maar B. Inderdaad is de aloude opvatting, dat een woord in
de beeldspraak een totaal andere betekenis krijgt. Daarom
noemt men het verschijnsel ook wel betekenis-overdracht. Beide
typeringen komen op precies hetzelfde neer. Men bedoelt, dat
uit de verbinding van een naam en een betekenis (of van een
betekenis en een naam) een nieuw woord ontstaat. Die „naam"
nu kan in dit verband niets anders zijn dan de woord-vorm.
Zeggen we „ezel" tegen een mens, dan is een nieuw woord
ontstaan : de vorm (de klank) is „ezel", de betekenis is „stommeling". Het woord in kwestie is dus homoniem met het woord
„ezel", synoniem met het woord „stommeling". En zo betekent in : „De lucht staat in brand" het cursief gedrukte niet
„staat in brand", maar „is vuurrood". En vliegen betekent
soms „hard lopen" en niet „vliegen".
Als deze theorie juist was, dan zou niet zijn in te zien, waarOm men nu zo vaak beeldspraak gebruikt, zich „overdrachtelijk" uitdrukt. Het zou dan alleen kunnen zijn, omdat de klank
van dat nieuwe woord (b.v. „vliegen") beter paste in de klank
of het rhythme van de hele zin dan de klank van het andere
(„hard lopen"). Een andere stilistische waarde, een stilistische
waarde als woord, zou het niet kunnen hebben. Nu is dit laatste
echter nooit betoogd. Als men de beeldspraak een „sieraad der
rede" noemde, bedoelde men het woord en niet de klank. Dat
het beeldsprakige woord zich van het niet-beeldsprakige stilistisch onderscheidt, zag men wel in; men noemde het eerste :
schoner, verrassender, aanschouwelijker, expressiever. Men beschikte echter niet over een woordtheorie, die het mogelijk
maakte dit stijlelement als element van het taalgebruik te
funderen.
Aan pogingen om de bedoelde kwestie tot oplossing te brengen, heeft het gedurende de laatste decennia niet ontbroken.
Wij zullen deze niet alle op hun merites onderzoeken, maar
slechts die besprekingen, welke het meest geslaagd mag heten.
De woordtheorie, die ons, althans in principe, in staat stelt
de metaphoor theoretisch te beheersen, is dezelfde als die wij
aan het speciaal taalkundig gedeelte van dit werk ten grondslag
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hebben gelegd : het is de theorie van A. Reichling S.J. Wij
herhalen hier dus :
Het woord is een taalelement, een phonetisch-semantische
eenheid. De ldank-vorm is een eenheid, de betekenis-inhoud
eveneens. Als het woord wordt gebruikt, bewaart het zijn identiteit, d.w.z. niet alleen zijn worm maar ook zijn betekenis. De
wijzen echter, waarop het wordt gebruikt, kunnen van elkaar
verschillen. In het gebruik wordt het in een bepaalde situatie
toegepast op een zaak. De betekenis-eenheid nu kan vele onderscheidingen vertonen, daar de zaak waarop het woord wordt
toegepast, ook vele kenmerken kan hebben. Als een woord
wordt toegepast, worden de geactueerde betekenis-onderscheidingen toegepast op een zaak. Ze kunnen gezamenlijk (conjunct) op de zaak toepasselijk zijn. Dit is het conjuncte woordgebruik (het onoverdrachtelijke, eigenlijke der oude theorie).
Bij disjunct (zg. overdrachtelijk) woordgebruik is slechts een
enkele onderscheiding in de situatie toepasselijk. Noemen we
iemand een „ezel", dan wordt de betekenis-eenheid van dit
woord volledig geactueerd. Maar niet toepasselijk zijn : alle
kenmerken, waardoor een ezel van een mens verschilt.
Nu noemt men de verschillende gebruikswijzen van een
woord zijn betekenissen, en spreekt men b.v. van de letterlijke
en de figuurlijke betekenis van een woord. Men heeft dan het
oog op de betekenisonderscheidingen en op de zaken, waarop
deze worden toegepast. Dit heeft een redelijke zin, mits men de
betekenis (de betekenis-eenheid), die het woord als taalelement
is, hierbij maar niet uit het oog verliest.
De hier geschetste theorie is zeker nog niet algemeen aanvaard. 1) Maar hoe men de metaphoor ook tracht to beschrijven,
men is het er tegenwoordig over eens, dat de z. „theorie der
dubbele uitdrukking" geheel verworpen moet worden. Deze
was van de oude opvatting de logische consequentie : de metaphoor staat in de plaats van een ander woord (dat er „eigenlijk"
1) Volgens een andere theorie heeft het metaphorisch gebruikte
woord twee betekenissen tegelijkertijd. Het is nu wel duidelijk, dat
deze twee betekenissen niet op hetzelfde niveau staan.
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had moeten staan), waarmee het volledig synoniem is; dus
op twee verschillende wijzen kan men precies hetzelfde zeggen.
Hierbij mag niet worden vergeten, dat „uitdrukking" in de
typering van die theorie niet „expressie" betekent, maar op
dezelfde wijze wordt gebruikt als in „dit is een bekende uitdrukking". De expressieve functie van taal, kunst en beeldspraak was door de aanhangers van die theorie nog niet ontdekt. Zij meenden, dat de kunst niets anders deed dan de werkelijkheid (op een schone wijze) afbeelden, dat in de literatuur
de werkelijkheid (op een schone wijze) werd genoemd en beschreven („imitatie-theorie"). Hieruit volgt weer : de schrijver
had niets anders te doen dan aan een „gewone" beschrijving
enige stijlelementen (b.v. metaphoren) toe te voegen om deze
mooi te maken; de stijlelementen, met name de metaphoren,
waren uiterlijke versieringen. Hiertegenover staat dan de moderne opvatting : kunst is expressie van een persoonlijke visie,
een persoonlijke ontroering. De stijlelementen zijn dit eveneens,
dus ook, ja vooral ook, de metaphoor, die van de stijlelementen
een der belangrijkste is. De schrijver schept een metaphoor, omdat hij zich op een andere wijze niet uitdrukken kan.
Deze opvatting is in het algemeen wel juist. Maar het is noodzakelijk, daarbij het volgende in het oog te houden.
1. In hoeverre kan bier van een „scheppen" sprake zijn? —
Het woord is in verreweg de meeste gevallen op zichzelf niet
nieuw (een uitzondering vormen de neologismen, die ook meteen metaphorisch gebruikt kunnen worden). De gebruikswijze
(de beeldsprakige) is op zichzelf ook niet nieuw. Maar het
individu kan of een woord disjunct gebruiken dat nog nooit
disjunct is gebruikt, Of hij kan de betekenisonderscheidingen
op een andere zaak disjunct toepassen, dan dit gewoonlijk gebeurt. Dit laatste houdt in, dat er „taal-metaphoren" bestaan,
metaphoren die tot de taal (d.i. tot een bepaalde taal) behoren.
Exact geformuleerd is dit niet, want tot de taal behoren slechts
mogelijkheden van gebruik, niet het gebruik zelf. Niet alleen
het woord „ezel" maar ook zijn toepasbaarheid op een stommeling behoort tot het Nederlands, wordt in woordenboeken van
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deze taal vermeld. Natuurlijk heeft (vrijwel) elk woord de
mogelijkheid om disjunct gebruikt te worden. 1',/_r iar dit is om
zo te zeggen een mogelijkheid van hogere abstractie, die niet
karakteristiek is voor het Nederlands (vgl. Hoofdstuk I, § 3).
Het scheppen van een metaphoor is het verwerkelijken van
deze mogelijkheid.
2e. Of de metaphoor al dan niet een uiterlijke versiering is,
hierover kan in het algemeen Been oordeel worden uitgesproken. Er is nu eenmaal een wijze van taalgebruik, waarin de
stijlelementen niet veel meer dan opsmuk zijn. Dit geldt dan
vooral voor het rijm („klinkklank") en de beeldspraak. Er
bestaan zelfs boekjes met voorschriften voor het schrijven van
brieven, waarin wordt aangeraden, nu en dan een metaphoor
te gebruiken. Zeker is de metaphoor — als elk stilisticum —
op haar best een noodzakelijk expressiemiddel. Maar het behoort juist tot de tack van de stilisticus om in concrete gevallen
na te gaan, of ze haar ontstaan te danken heeft aan een persoonlijke visie of impressie.
3e. Wat eindelijk de strijd betreft over hetzelfde of niethetzelfde der „inhouden", moet men zich altijd scherp bewust
bliiven van het abstractie-niveau, waarop men over „inhoud"
spreekt (vgl. Hoofdstuk I, § 8). „De zon der nacht kwam uit
de Bergen klimmen" luidt de eerste zin van een sonnet van
Perk („Maneschijn"). De zon der nacht „is" de maan, d.w.z. de
eerste woorden worden bier op hetzelfde object toegepast als
waarop „maan" gewoonlijk wordt toegepast. Dit is het identieke in die „inhouden" en als we ons hiervan niet bewust zijn, verstaan we de metaphoor niet. Maar de betekenis, de betekeniseenheid, der woorden is een andere, en de wijze waarop ze
op die zaak worden toegepast, is ook een andere. Hiervan
hangt juist hun (verschil in) stilistische waarde of en als we
deze verschillen niet zien, begrijpen we de metaphoor evenmin.
Hieruit volgt, dat de opdrachten aan de leerling, die men in
vele stiilboekjes aantreft : „Zeg met andere (met eigen) woorden" of : „Zeg zonder beeldspraak" — en dan volgt er een
aantal zinnen met metaphoren — niet zinloos zijn, mits men
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niet verzuimt hem ook op het verschil tussen deze wijzen van
zeggen opmerkzaam to maken. Maar uit hetgeen wij onder
2e. opmerkten volgt, dat wel zinloos zijn opdrachten als :
„Zeg het volgende met beeldspraak" of : „op een mooie wijze".
Alsof een beeldspraak, alsof een schone zegging zo maar op
bevel geproduceerd kunnen worden! —
De waardering van de beeldspraak staat met de besproken
kwesties in nauw verband. Tegenover een positieve staat een
negatieve : ze zou slechts een leugen — op zijn best : een
schone leugen — zijn, een afwijking van de werkelijkheid. Men
zou deze mening uitsluitend bij nuchtere verstandsmensen
verwachten. Ze is echter ook uitgesproken door grote auteurs,
wier eigen werk van de metaphoren wemelt ! Voor een belangrijk gedeelte voert dit probleem In de kennistheorie. Waardeert men speciaal de literaire beeldspraak op deze wijze negatief, dan gaat men uit van de gedachte, dat kunst een nabootsing van de werkelijkheid is of moet zijn. Voorts veronderstelt men het begrip „werkelijkheid" ten onrechte als onproblematisch. En eindelijk — en dit is voor ons het belangrijkste
— negeert men het bestaan van zoiets als de metaphoor. Dit
lijkt vreemd. Want hoe kan men iets critiseren, dat er volgens
eigen overtuiging niet is ? Dat een negatieve waardering toch
op een loochening van dit verschijnsel berust, wordt duidelijk
door de volgende redenering. Het oordeel : „Iemand die een
mens een ezel noemt, liegt, want een mens is eigenlijk (d.i. in
„werkelijkheid") geen ezel" is alleen waar, als „ezel" juist niet
metaphorisch doch in eigenlijke zin wordt begrepen, als men
het dus opvat als een geval van conjunct woordgebruik.
Zolang men in de beeldspraak niets anders ziet dan de
vervanging van een naam of een woord door een andere naam
of een ander woord, welke vervanging berust op het ten onrechte identificeren van twee verschillende zaken, komt men
er nooit uit. Zoiets geldt ook voor de zg. hyperbool, en als
zodanig wordt de beeldspraak wel begrepen. Goed beschouwd
kan „hyperbool" slechts zijn : of een onjuiste typering van
enige stilistica, Of een stijlfout, maar nooit een stijiverschijnsel.
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Wat het eerste betreft, gaan wij dus uit van gevallen van
geslaagde expressie. Men kan dan menen, dat in de beeldspraak
een overeenkomst tussen twee zaken gehyperboliseerd, d.w.z.
overdreven is tot volledige identiteit. Hierover hebben wij nu
wel voldoende gezegd. Men kan ook menen, dat in de beeldspraak een bepaald kenmerk van de bedoelde zaak overdreven
is, te groat, te intensief is voorgesteld. Dit komt, doordat
men zich dan plaatst buiten het directe taalverstaan, buiten het
metaphorisch begrijpen, en de typering van de zaak vergelijkt
met de gedachte, die men er zelf gewoonlijk van heeft. Op
het ogenblik echter dat men aan de metaphoor geheel deel
heeft, is men zich niet van een overdreven maar van een
adaequate typering bewust. Hetzelfde geldt voor het in de
beeldspraak tot uiting gebrachte gevoel. Bij geslaagde expressie
is ook dit niet overdreven. Meent men van wel, dan heeft
men aan die expressie weer geen deel.
Wat het tweede betreft : werkelijke overdrijving is slechts
aanwezig bij niet geslaagde expressie. De beeldspraak houdt
dan niet op beeldspraak te zijn, te beschrijven als disjunct
woordgebruik. Maar het stijl-verschijnsel is tot stijl-fout geworden, tot een leugen, tot een ontsiering der rede. In het
taalgebruik wordt misschien nergens meer dan op het gebied
van de beeldspraak tegen waarheid en schoonheid gezondigd.
Dit heeft met het al dan niet persoonlijke karakter niets te
maken. Er zijn vele taalmetaphoren, die we in bepaalde situaties als adaequate uitdrukking begrijpen, waarbij we ons niet
van een leugen of een overdrijving bewust zijn. Als een jongen
tegen zijn meisje „engel" zegt, liegt hij niet — hij behOeft
het althans niet te doen. Persoonlijk is deze metaphoor niet.
Bijzonder mooi is ze evenmin. Maar lelijk is ze zeker ook niet.
In alle gevalle had de jongen niet de pretentie om taalkunst
te creèren. Aan de andere kant levert de literatuur talloze voorbeelden van persoonlijke en toch geheel verwerpelijke metaphoriek. Gedurende een bepaalde periode van onze letterkunde was het onder dichters de gewoonte, elkaar in lofliederen
wederzijds op te hemelen, waarbij men zichzelf dan evenveel
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vernederde als men de ander verhief. Zo bestaat er een lofzang van Helmers op Van Hal, waarin hij het doet voorkomen,
of ieder die diens poezie leest, zich moest schamen over zijn
eigen machteloos geknoei. Dit drukt hij o.a. uit in de volgende
zin : „Ruk, ruk ons de schaamteblos op de afgedorde kaken! "
Dit nu is een hyperbool, een overdrijving, die typerend is voor
Helmers. Vals is de lof, vals is de bescheidenheid, lelijk is
de taal.
Wij zeiden. dit is een hyperbool. Maar op een andere plaats
(pag. 35, vlgg.) bleek, dat een dergelijke constatcring niet
alleen van de auteur maar ook van de beoordelaar afhangt. Wie
niet in staat is tot Verhaeren's levensverrukking, is ook niet in
staat diens metaphoren te begrijpen, d.i. te doorleven. En hij
wiens ziel nooit de verheffing heeft gel4end, waaruit alle
werkelijke kunst wordt geboren, hij zal ook de geslaagdste
expressie „overdreven" vinden, „grote woorden", „hoogdravende taal". Wil men het recht hebben de uitingen van een ander
hyperbolisch te noernen, wil men criticus, wil men stilisticus zijn,
dan moet men over zeer bepaalde kwaliteiten beschikken. Ook
moet men de beeldspraak interpreteren vanuit het geheel, waarin ze verschijnt, want aan dat geheel ontleent ze voor een
belangrijk gedeelte haar waarde (zoals trouwens elk stijlelement). Zo kunnen zinnen, die ons in een gedicht (b.v. in.
Gorter's „Mei") verrukt hebben, ons ineens zo vreemd aanstaren, als we ze in een stijlboek geciteerd vinden als voorbeeld
van een of ander stilisticum. Ze doen dan aan als knipsels, als
ver-knipsels.
Voor enkele fouten tegen de beeldspraak geldt dit niet.
Het zijn altijd fouten, in welk verband ze ook verschijnen.
B.v. „Bij deze familie zat een socialistische ader in het bloed".
Dit is onzin, hoewel we best begrijpen, wat de schrijver bedoelt. Het is onzin, omdat reeds bij conjunct woordgebruik
een ader niet in het bloed, maar het bloed in een ader zit.
Anders is het geval in : „De Land des tijds, die reeds zovele
tranen gedroogd heeft, zal ook over deze wonde wet gras laten
groeien". Dit is een voorbeeld van onverenigbare beeldspraak :
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een hoeveelheid van op zichzelf mogelijke, zij het ook afgezaagde, metaphoren in een onmogelijk verband samengebracht.
Maar ook bier hebben we voor onze critiek niet de kennis van
een groter geheel nodig. In welke grafrede, in welke troostbrief deze zin ook optreedt, hij is stilistisch fout. —
Maar genoeg over dergelijke horribilia. Wij wenden ons tot
die gevallen, waarin de beeldspraak, met name de metaphoor,
als geslaagde expressie tot voile ontplooiing komt. Tot nu toe
hebben wij tussen beeldspraak en metaphoor weinig of geen
onderscheid gemaakt. Volgens sommigen vallen ze ook geheel
samen. Anderen onderscheiden primair een metaphoor en een
metonymia. De eerste berust dan op een overeenkomst tussen
de zaken, die in de beeldspraak geldentificeerd worden — b.v.
„ezel", „Venus' gouden aster" (Boutens) —, de tweede berust op andere relaties als deel — geheel, oorzaak — gevolg,
kenmerk — complex, — b.v. „de vloot was met vijfduizend
koppen bemand", „daar hangt een Rembrandt", „die blauwe
kraag daar moet in de houding gaan staan". In verband met al
wat wij hierboven hebben gezegd, is het wel duidelijk, dat in
die formuleringen heel wat problematiek steekt. Maar dat men
daarmee op een belangrijke onderscheiding doelt, kan niet worden betwijfeld. Een twee-deling is boven een drie- of vierironic (berustende op een contrast tussen twee
deling
geheel, kenzaken), eventueel synecdoche (relatie : dee!
merk — complex), metonymia (andere relaties) verre to
verkiezen. Want tussen de beeldspraak die wel en de beeldspraak die niet op een overeenkomst berust, bestaat een groot
verschil in stilistische waarde. De eerste (de metaphoor) is veel
meer dan de tweede in staat, persoonlijke visies en persoonlijke
ontroeringen tot uitdrukking to brengen. Er bestaan honderden
studies over de metaphoor bij een of andere auteur, er bestaat
er geen over persoonlijke synecdoche.
Als een metaphoor geslaagd is, heeft ze drie stilistische
functies
: ze karakteriseert een werkelijkheid, drukt een persoonhik gevoel uit en is mooi. In deze zin zijn ze eenvoudig
naast elkaar geplaatst; in werkelijkheid doordringen zij elkaar
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(vgl. Hoofdstuk III, § 1). Daar de metaphoor niet tot het
phonetisch aspect van de taal behoort, kan ze nooit (als b.v.
het rijm) slechts formeel aesthetisch werken. Haar schoonheid
is altijd resultaat van een schoonheidsontroering, die diep met
andere ontroeringen (vreugde, smart, weemoed, lief de) versmelt tot een eenheid, een stemming, die voor Naar uiting
vaak de karakterisering van een buitenwereld nodig heeft en
van waaruit de buitenwereld wordt ervaren. Door de metaphoor kan het individu veel van wat in hem leeft, in schoonheid
tot uitdrukking brengen, van zijn vluchtigste impressie of tot
zijn levensstemming toe.
Onmiddellijk merken wij hierbij op, dat voor de schoonheid
van een gedicht of een stuk proza de aanwezigheid van metaphoren niet noodzakelijk is en dat ze altijd met andere stilistica
samenwerken. Voorts dat een niet-beeldsprakige uiting voor
een beeldsprakige in diepte van ontroering, in geslaagdheid van
expressie, niet behoeft ander te doen. De pracht en de kracht
van de eerste acht verzen van Revius' beroemd sonnet zijn daar
om dit te bewijzen. Sommigen zijn van mening, dat de edelste
en diepste gevoelens juist niet in metaphoren hun uitdrukking
vinden. Vandaar dat zij aan klassieke poezie de voorkeur geven
boven romantische, impressionistische, expressionistische, symbolische. Met deze mening zijn wij het niet eens. Maar dat de
gevoelens vertolkt in klassieke en de gevoelens vertolkt in andere
poezie inderdaad verschillen, behoeven wij niet meer te betogen. —
Nog een enkel woord over de indeling der metaphoren. In
de loop der tijden heeft men vele soorten onderscheiden. De
waarde van dergelijke indelingen is gering : de criteria zijn
vaag, de enkele voorbeelden twijfelachtig. Van al die soorten
noemen wij slechts de personificatie. Volgens ons is dit in
het geheel niet een soOrt van beeldspraak. Als voorbeeld
diene het cliche-zinnetje : „De wrede winter berooft het woud".
De winter is hier gepersonifieerd, als een persoon voorgesteld.
Dit blijkt uit de relatie tussen „winter" aan de ene, „wrede" en
„berooft" aan de andere zij de. Maar „winter" is bier geen geval
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van disjunct woordgebruik (vgl. dit b.v. met „de winter des
'evens"). „Wrede" is dit wel. De in de geactueerde betekeniseenheid van dit woord mede geactueerde betekenis-onderscheiding der subjectieve bewustheid, is in deze situatie niet toepasselijk. „Wrede" is dus een metaphoor, „winter" niet.
Een andere kwestie is de relatie tussen metaphoor en vergelijking. De vergelijking . is een stilisticum, een wijze van taalgebruik, ectter niet een wijze van woordgebruik. 1) Haar
grote overeenkomst met de metaphoor wettigt een uiteraard
korte — behandeling in deze §. Van oudsher is het partikel
„zoals" voor de vergelijking relevant gesteld. Maar tussen
een uitvoerig uitgewerkte vergelijking van Homerus en een
praegnante metaphoor zijn vele overgangsvormen denkbaar,
waarbij de woorden voor de vergeleken taken in een steeds
nauwer grammatisch verband met elkaar komen te staan. Een
nadere analyse, die wij bier niet zullen geven, voert diep in de
theorie der grammatische relaties. Volgens sommigen groeit
met de innigheid der bedoelde relatie de stilistische spanning
en is dus het stilistische verschil tussen metaphoor en vergelijking een spanningsverschil. De laatste is meer beschouwend,
meer descriptief dan de eerste. Het .karakteriseren van een of
andere werkelijkheid overweegt boven de expressie van een
gevoel, al kan ook de stemmingswaarde zeer groot zijn en van
een schoonheidsontroering zijn doordrenkt.
§ 6. Woordvorming en stijl.
Wat voor het rijm geldt in vergelijking met het rhythme
(zie § 3), geldt ook voor de woordvorming in vergelijking met
het woordgebruik, meer speciaal met de beeldspraak. De
woordvorming is zeer veel minder object van stilistisch onderzoek geweest. De kwestie is theoretisch ook eenvoudiger. Het
neologisme is als „afwijking" onmiddellijk formeel te herken1) In verband hiermee wordt in een nu wat verouderde terminologie wel gezegd, dat de vergelijking een (rhetorische) figuur,
de metaphoor een troop is.
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nen. Een enkele maal kan men erover in twijfel staan, of men
te doen heeft met een nieuw woord dan wel met een nieuwe
gebruikswijze van een reeds bestaand. Zo spreekt Gorter („De
school der poezie", I) van „het sterrengefemel". Het gaat
om het laatste deel van ,deze samenstelling. Er bestaat inderdaad een woord „gefemel" en het is mogelijk dat hij het
hier gebruikt. Misschien is het ook een totaal nieuw woord,
toevallig homoniem met het reeds bestaande. Onze onzekerheid
is wel een gevolg van het feit, dat wij in beide gevallen niet in
staat zijn het te interpreteren. Toch zijn wij van mening, dat
het niet als totaal neologisme beschouwd moet worden, en wel
omdat deze in de gehele, aan neologismen toch zo rijke bundel
niet voorkomen.
In Hoofdstuk I hebben wij betoogd, dat het individu vrijwel
niet tot het scheppen van totaal nieuwe woorden in staat is
(afgezien van onomatopoetische formaties), omdat hij dan de
grenzen der taal overschrijdt. En hij overschrijdt die grenzen,
als de sociale functie der taal wordt uitgeschakeld en er niets
meer wordt „meegedeeld". Dan staat de lezer en dus ook de
stilisticus voor een raadsel en blij ft er voor de laatste niets
anders over dan te zeggen, dat hij het niet begrijpt. Dit „begrijpen" is dan het practische taalverstaan, — die theoretisch zo
ingewikkelde psychische functie, waarvan het al dan niet geremd zijn introspectief toch zo onmiddellijk is vast te stellen.
Het is jets anders dan het theoretisch begrijpen van een stilisticum en gaat daaraan vooraf.
Die functie kan ook gestoord zijn in gevallen van gedeeltelijk neologisme, als men de elementen daarvan dus wel herkent. Zo noemt Gorter (t.a.p.) de zee „zoo botsendelkarend".
Wij herkennen hierin de woorden „botsen" en „elkaar", begrijpen het als een samenstelling van twee tegenwoordige deelwoorden, waarvan het laatste een werkwoord „elkaren" zou
veronderstellen. Wij begrijpen ook, dat hier een eenheid-inveelheid wordt gesuggereerd. Dit is reeds heel veel. En toch
kunnen wij hier niet tot een synthese komen, tot een volledig
taalverstaan. Beter lukt dit ons bij „zachtstrijkgevederde", dat
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in dezelfde bundel als bepaling bij „luchten" optreedt, ook al
valt het buiten de gebruikelijke formaties. Er zullen in dit
opzicht wel individuele verschillen bestaan. Hier rijst dan de
vraag, waar in zo'n neologisme de mogelijkheden van een
bepaalde taal tot het uiterste zijn uitgebuit, en waar het (b.v.)
on-Nederlands is.
In zijn „Beatrijs" spreekt Boutens van „het goudelend gordijn der verre nacht". Dat dit woord ons ontgaat, kunnen wij
niet zeggen. Integendeel : een woord kan moeilijk sneller en
dieper aanspreken dan dit. Toch rijst bij reflectie enige twijfel
over de juistheid van de vorm. Deze veronderstelt een werkwoord „goudelen". Nu bestaat er b.v. „druppelen", gevormd
uit het zelfstandig naamwoord „druppel" en het suffix „en".
Er bestaat echter geen woord „goudel". Andere mogelijkheid
naast „wiegen" staat „wiegelen". Er is echter geen werkwoord
„gouden". Dus is het fout? — Laten we nog even verder
kijken. Kan ,gouden" als werkwoord niet een analogieformatie
zijn? „Het zonlicht zilverde door de bladeren." Dit klinkt reeds
„gewoner", hoewel Koenen het in zijn bekend woordenboek
niet opgeeft. „Het schemerde, het lichtte". Dus: „licht—lichten",
„schemer=schemeren", „zilver—zilveren". Waarom dan niet
„goud—gouden" met hetzelfde semantische verband tussen
grondwoord en afleiding? Dan staat „goudelen" op dezelfde
wijze naast dit werkwoord als „wiegelen" naast „wiegen". Het
typische is slechts, dat dit frequentatief een werkwoord,
dat een herhaalde handeling noemt) spontaan is gevormd,
a.h.w. over het grondwerkwoord „gouden" been. In dit opzicht is het weer analoog met „driemaster", dat niet ontleed
kan worden in „drie" + „master" en evenmin in „driemast"
„-er". Als dit laatste een samenstellende afleiding is, is
„goudelen" een afleidende afleiding. Nergens komt het dus
met de woordvorming van het Nederlands in strijd, en onze
intuitie, die dit neologisme onmiddellijk aanvaardde, was juist.
Natuurlijk is hiermee over de stilistische waarde van dat
„goudelen" niets gezegd. Het is als een zacht vibrato, een snelle
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oscillatie op een donker fond van Licht. Elke omschrijving
blijft overigens bij het woord zelf ten achter. —
Het detail-onderzoek kan zich richten op de taalkundige
structuur en de stilistische waarde van alle afzonderlijke neologismen van een bepaald werk en daarna onderzoeken, wat de
woordvorming in de gehele stijI van dat werk betekent. Een
algemene theorie kan er slechts op wijzen, dat elk neologisme
is, of althans behoort te zijn, uitdrukking van een persoonlijke
impressie, visie, ontroering. „Of althans behoort te zijn",,
want ook dit stilisticum kan uiterlijk blijven, gezocht, gemaniereerd. Een indeling der neologismen naar de taalkundige structuur (b.v. van de composita in : bijvoeglijk naamwoord --I- zelfstandig naamwoord, stam van een werkwoord + zelfstandig
naamwoord, enz.) heeft hierweinig zin, zou grammatica blijven of
voeren tot de stilistiek van een bepaalde taal(i.c. het Nederlands).
Naast de woordvorming staat de woordverandering, waarmee wij dan bedoelen : de verandering van de woord-vorm.
Het is echter de vraag, of daarmee wel altijd een verandering
van de inhoud correspondeert. Zo treft men in gedichten vaak
gevallen van syncopering aan, b.v. „achtb're, gruwb're". In een
tijd waarin men zich geen anapaestische variaties op het jambische schema veroorloofde, was een woordvorm als „achtbare"
met zijn twee dalingen in een jambisch gedicht onmogelijk. De
syncopering wordt geheel door het metrum verklaard (men zou
dit „maatdwang" kunnen noemen) en laat de inhoud van het
woord onaangetast. Dit geldt ook voor de apocope (het weglaten van een letter(greep) aan het einde van een woord). Zo
is bij Verwey de vorm „hid"' i.p.v. „hield" een gevolg van
rijmdwang : het moet op „ziel" rijmen. En met de epenthesis
(het invoegen van een stomme e, waardoor het woord er een
lettergreep bij krijgt) is het al niet anders. „Uren roereloos vergleden" lezen we bij Boutens, want het gedicht dat met dit
vers begint, is viervoetig-trochaeisch. En zo schrijven ook Gorter, Gezelle e.a. „storrem" om metrisch-rhythmische redenen.
Het is dan ook niet toevallig, dat dergelijke vormveranderingen
vrijwel uitsluitend in poezie optreden.
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En toch krijgt men in bepaalde gevallen de indruk, dat er
niet alleen iets met de vorm, maar inderdaad ook met het
woord gebeurt. Men mag dit laatste niet eenvoudig deduceren
uit de leus : „vorm en inhoud zijn een, dus andere vorm andere
inhoud", want het gaat er juist om, wat in die gevallen onder
beide moet worden verstaan. Het kan immers zijn, dat die vorm
niets is dan een willekeurige groep opeenvolgende accenten in
een accent-reeks, aan welke laatste slechts als geheel een inhoud
beantwoordt. De indruk moet dus primair zijn. Zo suggereert
Van Looy's „waar de meeuwen zwallepten" een bredere, tragere
beweging dan „zwalpten", en lijkt ons in „dal/ring van lichtbazuinen, zij die doet / de gouden pijlers van den middag
trillen" (Henriate Roland Holst) het bedoelde geluid geIntensiveerd, — ook al weten we, dat de ongesyncopeerde vorm het
eerste zes-voetig zou maken en dat hier dus ook metrischrhythmische factoren hebben gewerkt. 1)
Een dergelijke indruk krijgen we echter niet bij „achtb're".
En hier blijkt weer de „secundaire associatie", waarover wij
reeds meermalen hebben gesproken : het hangt van de inhoud
der woorden zelf af, of er door de genoemde vormveranderingen iets gebeurt met hun inhoud.
Aparte vermelding verdienen nog woorden als „ziele, bloeme,
verre", die met het gebruikelijke „ziel, bloem, ver" zg. doubletten vormen. Vaak geldt het hier gevallen van woordgebruik, niet van woordmaking. de auteur maakt gebruik van
een archaische vorm. Vaak echter schept hij ze ook zelf naar
analogie van reeds bestaande. Vgl. b.v. Krede ben Heik
(„Achmed") : „Dan zweefde luchte, ...lichte, ... zijn god'lijk
peinzen voort; zoo kOele; de uchtend-dauwe; een geheime
machte, van hemelsche klanke". In dit geval is de stijlwaarde
misschien wat groter, omdat de vorm nieuw is.
Bij al die archaische of archaiserende vormen op stomme e,
1) De voorbeelden „roereloos, storrem, zwallepten, dav'ring"
hebben wij ontleend aan W. Kramer (Inl. tot de stilistiek, pag. 25,
vlg.). Onze theorie der verschijnselen wiikt echter op sommige
punten van die van Kramer af.
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is weer de inhoud van het woord zelf, evenals bij de syncope
enz., van grote betekenis. Deze bepaalt zelfs de mogelijkheid
van zo'n vorm. Dus wel „hemelse klanke", maar niet b.v. „ik
heb een kaze gekocht", terwijl toch de laatste in oudere taal
de gebruikelijke vorm was. Voorts bepaalt die inhoud van
geval tot geval, waarvk de vorm de uitdrukking is. Vaak is
die vorm uitdrukking van het verhevene, plechtige, gewijde.
Maar dat er ook heel andere mogelijkheden zijn, bewijst „Nou,
ik vond het verdomde vervelend". —
Niet alleen de card der afzonderlijke neologismen, maar
reeds het feit op zichzelf dat men in een bepaald werk, bij een
bepaalde schrijver, in een bepaalde periode veel neologismen
aantreft, is typerend voor de stijI van dat werk, die schrijver,
die periode.
§ 7. Zinsvorming en stijl.
Sprekend over klankharmonie, over tempo, rhythme, intensivering en beeldspraak, hebben wij gesproken over de zin. Al
deze stijlverschijnselen immers kunnen zich slechts in zinnen
openbaren, en deze krijgen daardoor een bepaald stilistisch
karakter. Bij „zinsvorming" of „zinsbouw" echter denken we
in de eerste plaats aan de grammatische structuur en ook deze
heeft stilistische waarde.
Angst, versmoorde kreten, verstikking, dood; — dwars
heeft het Spookschip het andere doorvaren, . . .
De nacht . . . een oeverloos donker . . . en een eentonig,
eindeloos lied.., en het Schip, verloren daarin — een
blind voorbijgaan naar den laatsten cinder, die eeuwig
wijkt.
Het effect van dit proza. Oarsman : „De vliegende Hollander" ; na het woord „doorvaren" hebben wij enige zinnen weggelaten) berust weer op vele factoren. Een ervan is het karakter
der zinnen. Een gedeelte onttrekt zich geheel aan de gebrui94

kelijke grammatische ontleding in rededelen, omdat de persoonsvorm van het werkwoord niet aanwezig is en daarmee ook
niet het grammatisch onderwerp. Toch is b.v. de woordenreeks : „Angst, versmoorde kreten, verstikking, dood"
zin, omdat er een zinsmelodie gerealiseerd is. Men noemt zoiets
wel een elliptische d.i. een verkorte zin. De term is niet gelukkig, omdat hij zo gemakkelijk suggereert, dat men iets heeft
weggelaten, dat er iets aan ontbreekt. De zin is echter volwaardig en er zou juist iets gaan ontbreken, wanneer men hem
zg. volledig zou maken.
De opvarenden van het andere schip gevoelen angst,
versmoorde kreten klinken op, zij stikken en sterven alien;
— dwars heeft het Spookschip het andere doorvaren
De nacht is als een oeverloos donker en een eentonig,
eindeloos lied. En het Schip is daarin verloren en gaat
blind voorbij naar den laatsten einder, die eeuwig wijkt.
Wat nu verloren is gegaan, is een belanuiik deel van de
inhoud. Kort, fel en raak was het verschrikkelijke, het huiveringwekkende getypeerd, had zich de ,ontroering van de schrijver, die zich in dit gebeuren heeft ingeleefd, ontladen. Nu is
dit proza tot een vrij rustige en nuchtere mededeling verzwakt.
In vele gevallen verhouden de zg. elliptische en de zg. volledige zin zich zo ongeveer tot elkaar als metaphoor en vergelijking. De eerste werkt spontaner, onmiddellijker. Ook in de
gewone omgangstaal vinden emoties als medelij den, schrik, verontwaardiging in zinnen zonder subject en praedicaat hun
directe expressie („arme kerel" • „brand! " • „jij bier?" • „mijn
vrienden in de steek laten?! "). Bij deze vergelijking van geschreven en gesproken taal mag men weer niet vergeten dat in
de laatste, tegelijk met de vorm van de zin de toon gegeven is,
dat machtige expressie-middel. Nu heeft de praegnante zin in
abstracto zeker t.o.v. de andere een stilistische waarde. Maar
hoe die in elk concreet geval precies is, dat moet, zo de zin
in lettertekens voor ons ligt, uit iets anders worden afgeleid.
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Er is nog een interpretatie nodig, en deze levert — als in andere
gevallen (zie boven) — moeilijkheden.
In een analyse van een gedicht van Van Ostayen noemt
Schneiders de zin : „Een oud man in de straat" een ontroerendellendige constatering. Wij vragen ons of : waarom, want wij
kunnen dit niet meevoelen. Er werken hier wel enige stilistica.
Daar is in de eerste plaats de zinsvorm (vgl. „Er staat een oud
man in de straat"), in de tweede plaats de vorm „oud" („een
ouwe man in de straat" zou iets anders zijn). Toch lijkt ons dit
samen in het geheel niet voldoende om de typering „ontroerend-ellendig" to rechtvaardigen. We moeten nog met enige
andere factoren rekening houden. Naar aanleiding van het
woord hebben wij betoogd, dat de mogelijkheid en de geaardheid van stilistica als klanksymboliek, intensivering en epenthesis afhankelijk zijn van de woordinhoud. Zoiets geldt nu
ook voor de zin. „Een jongmens op een paard" — hoewel
op precies dezelfde wijze geconstrueerd als „een oud man in
de straat" — zal niemand op de gedachte van misere brengen.
Nu zijn we reeds iets verder, maar toch niet zo ver, dat wij de
genoemde typering kunnen aanvaarden. Moeten we dan misschien rekening houden met het verband, waarin die zin optreedt ? Immers feerst als we het gehele gedicht hebben gelezen,
weten we, wat het zien van die oude man voor de dichter heeft
betekend.
Een oud man in de straat
zijn klein verhaal aan de oude vrouw
het is niets het klinkt als een ijl treurspel
zijn stem is wit
zij gelijkt een mes dat zolang werd aangezet
tot het staal dun werd
Gelijk een voorwerp buiten hem hangt deze stem
boven de lange zwarte jas
1) A. J. Schneiders: Kleine versstudie (De Nieuwe Taalgids,
XXX, pag. 387).
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De oude magere man in zijn zwarte jas
gelijkt een zwarte plant
Ziet gij dit snokt de angst door uw mond
het eerste smaken van een narkose.
De vraag is nu : wat krijgt een zin er aan gevoelswaarde bij,
als we hem in het verband betrekken? Dit is een subtiele en
toch fundamentele kwestie. Deze is door de stijlleer, die zich
te weinig voor de problemen der interpretatie interesseert, onvoldoende behandeld.
Moeten we achteraf de stemming van het geheel in die eerste
zin meevoelen? Welnu : die stemming is toch nog iets anders
dan eenvoudig medelij den met de onbewuste ellende van een
medemens. Die oude man is voor de dichter toch nog iets
anders dan een toonbeeld van menselijke ellende. Het is een
spookachtige verschijning, waarachter een angst loert om plotseling naar voren te springen en toe te grijpen. En toch zal een
declamator de eerste zin niet op een lugubere en angstige toon
kunnen zeggen. Ook al kennen we het verband en lezen we het
gedicht toegerust met deze kennis over, (Ian nog blijft die zin de
eerste van een reeks. Het gegeven zijn in de tiid blijft voor het
taalgebruik een primair kenmerk. Die volgorde is hier 66k een
volgorde van gevoelswaarden, van de gevoelswaarden der afzonderlijke zinnen. Deze blijft ook bij herhaalde lezing onveranderd bestaan. juist hierdoor is het mogelijk, dat de gevoelswaarde van zin tot zin groeit (ook een stilisticum : de (zins)
climax 1)). Zo lijkt ons de eerste regel van het geciteerde gedicht emotioneel zwakker dan de tweede, en daaraan verandert
een bezinning op het gedicht als geheel niets. En na een onderzoek van de in aanmerking komende factoren blijven wij dus
de typering „ontroerend-ellendig" veel te zwaar vinden.
1) Het correlaat hiervan is: plotseling een zin met een grote gevoelswaarde temidden van andere, die vrij vlak zijn. Vgl. b.v. Multatuli's „Ik weet het wel, ik weet het wel dat mijn verhaal eentonig
is" juist daar, waar het verhaal de nuchterheid heeft van een referaat.
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Hiermee hebben wij het probleem slechts aangeduid. Maar
dat het een probleem is, blijkt wel daaruit, dat men t.o.v. de
gevoelswaarde van een en dezeIfde zin tot verschillende appreciaties kan komen. Bij een volledige behandeling zouden ongetwijfeld ook parallelle verschijnselen in de muziek eveneens
een uitingswijze, die ondenkbaar is zonder de temporele orde
der elementen — betrOkken moeten worden.
Zoals wij zeiden, hebben de zinnen met en de zinnen zonder
onderwerp en persoonsvorm reeds in het normale taalgebruik
t.o.v. elkaar stilistische waarde. Ze zijn gevormd volgens schemata, die in de taal zijn gegeven. In de literatuur treft men wel
individuele afwijkingen van deze schemata aan. Deze afwijkingen zijn aan nauwe grenzen gebonden (vgl. Hoofdstuk I, § 5).
flan verschillende grammatische groepen is nu eenmaal niets to
veranderen; men kan b.v. niet het lidwoord achter het zelfstandig naamwoord plaatsen of achter de bijvoegiijke bepaling
(„boek het" „mooie het boek"). En welke nieuwe volgorde
men ook wil invoeren, de grammatische relaties moeten duidelijk
blijven. Precies aan to geven, \vaar de mogelijkheden van een
taal tot het uiterste zijn uitgebuit en waar men iets doet dat in
die taal niet meer mogelijk is, daarvoor bestaat ook hier geen
volstrekt objectieve norm. In : „Een dag, dat regen viel uit somber-grauwe lucht, het heir kwam uit het heideland" (Ary Prins :
„De Heilige Tocht") herkennen wij een on-Nederlandse constructie : bepaling — onderwerp — gezegde in een mededelende hoofdzin. Dit is op dezelfde wijze een fout tegen de taal
als b.v. : „Gisteren ik heb gekocht een boek" of als de stijI van
tante Betje. We weten alleen met zekerheid, dat deze afwijking
opzettelijk is en dat de auteur er een stilistische bedoeling mee
heeft gehad. Een afwijkende plaatsing heeft vaak intensivering
tengevolge. Maar in het directe taal-verstaan — en dit beslist
(zie boven) — worden wij ons hier van geen intensivering bewust. Dan is er nog slechts een mogelijkheid : de zin is aangepast aan het vormprincipe van het geheel, de jambe. En wat
wij gezegd hebben over veranderingen van de woordvorm onder
invloed van maat of rijm, geldt ook hier : de meningen zijn
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verdeeld omtrent de vraag, in hoeverre aan het vormprincipe
andere momenten van de taaluiting opgeofferd mogen worden.
Het is wel gebleken, hoe nauw het verband is tussen stijlleer
en grammatica. Een „,stilistische grammatica" is dan ook een
belangrijk onderdeel van de stijlleer. Ze zal natuurlijk niet
slechts, zoals wij tot dusver hebben gedaan, haar aandacht op
de enkelvoudige maar ook op de samengestelde zinnen richten.
Deze laatste kunnen wij bier, nog minder dan de enkelvoudige,
systematisch behandelen. Wij wijzen slechts op het volgende.
Verschillende schemata hebben t.o.v. elkaar stilistische waarde. Het eenvoudigste voorbeeld is wel de temporele verhouding
tussen hoofdzin en bijwoordelijke bijzin of voorwerpszin. Gaat
de laatste aan de eerste vooraf, dan kan dit beschouwd worden
als een geval van inversie, die intensivering veroorzaakt, nu niet
van een woord, maar van een gehele zin. Voorts is ook bier de
zinsvorrn van de grootste betekenis voor het rhythme. Maar
over intensivering en rhythme hebben wij in het kader van
dit werkje wel voldoende gezegd. In de syntaxis openbaart zich
nog een ander stilisticurn, waarover wij nog niet hebben gesproken. Aesthetisch heeft het met andere stilistica essentiele
overeenkomsten, b.v. met het rijm en met het rhythme.
Een alliteratie ad hoc verwacht men niet. Maar als men, na
enige verzen van een gedicht gelezen te hebben, het vormprincipe kent en als tot dit vormprincipe het eindrijm blijkt te
behoren, dan verwacht men dit eindrijm wel. En als dat geklonken heeft, is een verwachting bevredigd, een spanning opgelost. (Aan dit aesthetische motief gedeeltelijk gecontrasteerd
is de verrassing : de werkelijkheid blijkt anders te zijn dan onze
verwachting; dit is b.v. het geval, waar in het metrum of in het
enjambement (vgl. Hoofdstuk III, § 5) van het vormprincipe
wordt afgeweken). Ook ten aanzien van syntactische groepen
bestaat zo'n spanning. Deze wordt altijd opgelost. Als we een
lidwoord vernemen, verwachten we een zelfstandig naamwoord
(dit heeft natuurlijk niet onmiddellijk te volgen), na een persoonsvorm (bij inversie) verwachten we een onderwerp, na een
bijzin een hoofdzin, enz. In normale gevallen is de zo ontstane
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spanning gering. De spanning groeit met de afstand tussen hetgeen grammatisch bijeen hoort. Ze kan b.v. sterk verhoogd
worden door de bijstelling en de tussenzin. Hiervan een enkel
voorbeeld (Augusta de Wit : „De vader") :
Hem was het Tweede Gezicht gebeurd, de geheimzinnige genadegift zijns yolks, die, Fata Morgana des geestes, de dingen, achter den horizont der komende tijden
verborgen, opspiegelt is' het nu.
Natuurlijk gaan deze doorbrekingen van de groep onderwerp — voorwerp — gezegde met rhythmische eigenaardigheden gepaard; maar dat de bedoelde spanning een stijlelement op zichzelf is, kan ieder zich aan de geciteerde zin bewust
maken. Ook bij dit stilisticum schaadt overdrijving. Als de
afstand tussen de leden van een syntactische groep te groot
wordt, ontstaat verwarring en verkeert het aesthetisch motief
in zijn tegendeel. B.v.,,De gisteravond op de in het concertgebouw te Amsterdam gehouden vergadering door de voorzitter der vereniging uitgesproken rede ...", of : „De man, die
de dief, die het bordje, dat aan de weg, die van A. naar B. leidt,
staat, heeft weggenomen, weet aan te wijzen, krijgt een beloning." —
Tot nu toe vergeleken wij enkelvoudige met enkelvoudige,
samengestelde met samengestelde zinnen in stilistisch opzicht
met elkaar. Maar ook zinnen van verschillende soort kunnen
met elkaar vergeleken worden. Zo is de werking van nevengeschikte enkelvoudige zinnen, waarin de gedachten als in een
gelijkmatig licht naast elkaar zijn geplaatst, geheel anders dan
die van samengestelde, die vergelijkbaar zijn met een meerdimensioneel Clair obscur, en waarin het rhythme ook tot rijkere
ontwikkeling kan komen.
Het aesthetisch motief der herhaling openbaart zich in de
symmetrische bouw van opeenvolgende zinnen. „O God, kastijd
mij niet in uwen toorn, Tuchtig mij niet in uwe verbolgenheid"
(Psalm 6, vs. 2). Hier is niet alleen de vorm, maar ook de
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inhoud (van hogere abstractie-graad) hetzelfde : de zinnen zijn
om zo te zeggen synoniem. Wij behoeven wel niet te betogen,
dat ook deze herhaling, deze gelijkheid, aan een ontroering ontspringt. Evenmin, dat met dit aesthetisch motief ook bier vaak
tegelijk het andere optreedt : de variatie (zie het gegeven voorbeeld).
§ 8.

Schrift en stijl.

De meest abstracte compositie ooit geschreven is „die Kunst
der Fuge" van j. S. Bach. Hier ontbreekt elke aanduiding van
dynamiek, agogiek en timbre. Vele musici zijn van mening, dat
elke klinkende realisering van dit werk achterblijft bij een innerlijke klankvoorstelling, dat bier niet geluisterd maar gelezen moet worden. Het is echter niet te verwonderen dat er
bewerkingen bestaan, die het mogelijk maken deze vergeestelijkte schepping tot luchttrillingen en zintuiglijke gewaarwordingen om te zetten; want het aantal van hen die van een compositie geheel en al kennis kunnen nemen zonder jets te hOren,
is uitermate klein.
Wat uitzondering is voor de muziek, is voor ide taalkunst
regel. Dit wil zeggen, dat van verreweg het grootste deel der
literatuur het phonetisch aspect niet tot luchttrillingen wordt,
maar „voorstelling" blijft, en dat verreweg de meeste al-items
(uitgezonderd de dramaturgen) in de eerste plaats schrijven om
(stil) gelezen te worden. Dit is niet zonder invloed gebleven
op het schrift.
Het schrift — en wij bedoelen dan het letterschrift en niet
het ideographische of beeld-schrift, zoals b.v. de Chinezen kennen — symboliseert „klank". De letters duiden phonemen aan,
de leestekens pauze, zinsmelodie (meestal in combinatie) en
accent. Dan is er nog het wit, dat verschillende functies heeft.
Dit alles zullen wij niet systematisch behandelen, daar het voor
de stijl slechts voor een gering gedeelte van belan g, is. In het
laatste geval hebben wij te maken met visuele symbolen, die
geen phonogrammen maar ideogrammen zijn, die dus recht101

streeks, primair — en niet secundair via „klank" — een inhoud
aanduiden. Dat deze bestaan, is in verband met hetgeen wij in
de vorige alinea zeiden, niet verwonderlijk. Het lezen heeft zich
gedeeltelijk vrij gemaakt van het horen. Dit blijkt reeds daaruit,
dat er akoestische aphaten zijn — d.w.z. mensen, wier spraakcentrum zo is gestoord, dat ze een gesproken woord niet kunnen
herkennen —, die in staat zijn een geschreven woord te begrijpen. Maar wij behoeven het bewijs voor onze these niet in de
pathologie te zoeken. Bij het normale lezen zijn er oorspronkelijk phonographische elementen, die toch niet tot klank-voorstelling worden, maar waarvan wij de inhoud onmiddellijk begrijpen. Als er in een tekst een regel wordt overgeslagen, zijn we
ons ervan bewust, dat een logisch geheel is afgesloten en een
nieuw begint. We denken dan niet aan een pauze, die aanmerkelijk 'anger is dan die tussen twee zinnen (vgl. pag. 61).
Een eenvoudig voorbeeld van een ideogram is de zg. grammatische komma : „Ik weet, dat hij komt". Hier beantwoordt
aan de komma geen rust en geen bepaalde zinsintonatie. Het
volgende voorbeeld is reeds een stilisticum : „De marktkoopman verkocht gouden (?) ringeties". Het is duidelijk, dat de
schrijver maar net doet, of bij twij felt. Hij weet zeker, dat die
ringen niet van goud waren : de koopman verkocht ringen,
waarvan hij willens en wetens ten onrechte zei, dat ze van goud
waren. Het is niet goed mogelijk, die zg. twijfel door middel
van onze stem uit te drukken, en bij het lezen krijgen we een
dergelijke klankvoorstelling zeker niet. Hoezeer dit ( ?) een
primair symbool is, blijkt wel, als iemand zo'n zin zegt; hij
voegt dan toe : „Gouden dan met een vraagteken".
Van meer belang zijn de gevallen, die tot het woordgebruik,
meer speciaal tot de intensivering gerekend kunnen worden. Het
betreft hier het niet aaneen schrijven, het door een kotpeiteken
scheiden van de delen van samenstellingen en afleidingen. Er
moet hier een onderscheid gemaakt worden tusschen gebruikelijke en nieuwe composita. Dat de laatste, als ze lang zijn,
vaneen worden geschreven, is begrijpelijk. Woorden worden
in ons schrift altijd door wit van elkaar gescheiden, ook al
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wordt ertussen niet gerust („Ik weet dat hij komt" is een geluidsstroom, een ademgroep). Er is bier een verschil in analyserend vermogen tussen oog en oor. Het oog blijkt minder goed
in staat te zijn, in een continue reeks van lettertekens de
phonetisch-semantische eenheden te interpreteren, dan het oor
in een continue reeks van phonemen. Geen wonder, dat men
bij nieuwe woord-samenvoegingen het oog extra te hulp komt.
Her koppelteken is dan ideogram, maar met „stir heeft het
niets te maken. Maar welke reden is er, in het andere geval
van de „spelling" af te wijken? We staan bier voor de subtiliteiten van een persoonlijke schrijfwijze, in de letterlijke betekenis van dit laatste woord. Als voorbeeld diene een zin van Van
Deyssel („In de zwemschool") :
Onder den klimstoot van het laatste been wankelde de
vlet af, . . . waarna hij eerst met een riem het bootje wat
afroeide en toen met hetzelfde 6p-staan en neerzijgen van
zijn vuil-grijs klein lijf en het spil-kreunend plons-geioep
van de roeispanen de vlet met langzame halen naar den
oever te-rug-zwom.
De spelling der neologismen is duidelijk. Aileen „klimstoot"
vormt een uitzondering. Is dit door de auteur als een ander
geval bedoeld, of is het slechts te begrijpen als slordigheid en
inconsequentie? Bij de andere in aanmerking komende woorden valt „Opstaan" (accentteken plus koppelteken) op tegenover
„neerzijgen". Wordt op deze wijze de krachtsinspanning bij de
ene beweging tegenover het „van zelve" der andere beweging
aangeduid? En moet de vergaande splitsing van „te-rug-zwom"
het langzame en moeizame symboliseren? Zo ja, dan wordt door
die schrijfwijze meer bereikt dan intensivering alleen. Overigens
is de visuele splitsing van een samenstelling in het algemeen
wel als zodanig te begrij pen (b.v. Igloos : „morgen-rood"). Oak
de hoofdletter kan intensiveren, tevens het door het woord genoemde in de sfeer van het gewijde heffen; b.v. Van Eeden
(„Ellen") : „Mijn Smart, met haar ontzachlijk steengezicht,
. . . Wachtend des Eeuw'gen Morgens Dageraad".
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verschillende functies hebben de puntjes. Soms treden ze op
in visuele euphemismen, die niet of motilijk in klank zijn om
te zetten. B.v. bij Beets („Camera Obscura") : „O G . . . ! " ,
„'k ben d . . . rs". Vaak moeten ze gevoel uitdrukken. Zo —
daarin bijgestaan door gedachte-streepjes en uitroeptekens — in
het proza van Rhynvis Feith : „ . . . waar ben ik? — reeds gevoel ik niets meer... en echter zuchte ik onder een gevoel
dat ik niet langer dulden kan . . . ik verlies mij . . . 0 God!
spaar mijne Julia ! Julia... ach mijne Julia.. ." De
naam is, ook wel ter intensivering, bovendien nog gespatieerd
gedrukt. Feith wordt nog ver overtroefd door Krede ben Heik
(t.a.p.). Bij hem krijgen we tussen twee op drie puntjes eindigende zinnen vele (sores zelfs zestien) regels op grotere of stand van elkaar geplaatste punten te lezen.
Dit gebruik van tekens staat meestal tegen. We willen de
ontroering niet door puntjes, maar door taal ondergaan. Het
helpt een zanger niet, of hij een smartgelaat trekt, als hij slecht
zingt. Het is opvallend, dat we in Feith's pazie, die, hoewel
zwak, toch meer echt gevoel bevat, de puntjes niet aantreffen.
Overigens treden ze ook wel in eerste rangs gedichten op (b.v.
bij Boutens) en schijnen ook daar een expressieve functie te
moeten hebben. Dat ze althans voor de auteur iets betekenen,
blijkt wel uit de drift die Multatuli aangreep, wanneer men niet
het door hem aangegeven aantal puntjes had gedrukt.
De spelling heeft trouwens toch voor velen iets sterk emotioneels, getuige de heftigheid, waarmee de spellingsstrijd gevoerd
wordt. Het zou Boutens onmogelijk zijn geweest, zijn gedichten in de nieuwe spelling te schrijven. Men meent werketijk, dat
in verschillende spellingssystemen verschillende (echter naar de
klank volkomen gelijke) zaken worden uitgedrukt. In dit verband instructief is een opmerking van Aeg. W. Timmerman.
(..Tim's Herinneringen") : „Overigens zie ik ook niet in, waarom men niet „een kleed met rode en gele strepen" zou mogen
schrijven en een andere maal „het geele graanveld met zijn roode
papavers", om de kleur in den laatsten zin scherper te accentueeren!" Hier dus weer de spelling als middel ter intensivering.
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In poezie komen ideogrammen ongetwijfeld meer voor dan
in proza. Dit is merkwaardig, omdat juist in poezie de klank
zo'n belangrijk aesthetisch moment is. Typographisch wordt
poezie van proza onderscheiden en wel door de versregel, die
zeker meer dan klank alleen symboliseert, soms echter uitsluitend visueel is. Hiervoor verwijzen wij naar Hoofdstuk III, § 5.
In rederijkersgedichten was veel voor het oog en niet voor
het oor bestemd.
Aerdighe
Vermaerde
Edelen
Minlijcke
Aensicht
Rusteghe
Ioachims

Adam

Abigail
Iodinne
Robijn,
Abisag,
Manierlijc,
Ezechiels
Vrucht,
Abraham,

Aenghenaem Princesse
Vasten pilaer,
Eerbaer cypresse,
)VEichol claer,
Altijdt voorwaer,
Rijckelijcke poorte,
/srahels altaer,
Alzulcken soorte, enz.

De hoofdletters vormen hier drie maal „Ave Maria" (een
maal van beneden naar boven). We kunnen dit, als de verzen
in volgorde worden gerealiseerd, niet horen (hetgeen niet wegneemt, dat de letters hun karakter van phonogram blijven behouden). Dit geldt voor alle acrosticha (naamdichten), waarvan het „Wilhelmus" het bekendste is. In dit verband moet
ook genoemd wordden het „schaakbord" der rederijkers, waar
64 zinnen in acht reeksen van acht zijn geplaatst en combinaties van acht (b.v. door horizontaal in twee richtingen, verticaal
dito en diagonaalsgewijze dito te lezen) in het geheel 38 ,,baladen" leveren met soortgelijk rijmschema en soortgelijke inhoud.
Dit laatste is niets dan een cerebraal kunstje. Met „stijI" heeft
het niets te maken, dan dat het normale taalgebruik er
gelukkig maar! — van afwijkt.
Uit de laatste tijd stammen pogingen om door middel van
verschillende lettertypen en een bepaalde plaatsing daarvan temidden van veel wit iets tot uitdrukking te brengen. Men is
spoedig geneigd, bier van decadentie en snobisme te spreken,
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van een bizarre mode, gelanceerd door enige kunst-snobs, die,
onmachtig tot het scheppen van taalkunst, op een gemakkelijke
wijze origineel willen wezen. Men moet ' clan echter niet vetgeten, dat dergelijke pogingen ook wel stammen van mensen,
die door ander werk blijken hebben gegeven serieuze kunstenaars to zijn.
Toth komt het ons voor, dat letterkunde geen letter-kunst
mag worden en dat we ons met die visuele symbolen bevinden
aan de grens der stijl-elementen, — ver van het „de profundis",
waar elke grote en waarachtige kunst ontstaat.
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HOOFDSTUK III. STIJL-SOORTEN
§ 1. Stijl-element, Rift, styl-soort.

Zoals in het vorige Hoofdstuk bleek, heeft een stijlelement
(b.v. het rhythme of de beeldspraak) in het algemeen drie functies : karakteriserend, emotioneel, aesthetisch. Tevens bleek
daar de samenhang tussen deze drie. Een werkelijkheid wordt
op een bepaalde wijze gekarakteriseerd, omdat ze op een bepaalde wijze emotioneel wordt ervaren. Het aesthetische kan zuiver
formeel blijven, maar ook zijn ontstaan to danken hebben aan
een schoonheidsontroering, waarin een werkelijkheid ervaren
wordt en die een andere emotie doordringt.
De stijlelementen zijn voornamelijk toegelicht met concrete
voorbeelden, met voorbeelden dus van persoonlijke beeldspraak,
persoonlijk rhythme, enz. Maar dit persoonlijke openbaarde zich
slechts in losse zinnen. Op deze wijze bereikten wij niet de stijl
van een geheel werk, nog minder de stijl van een auteur, — die
hogere eenheid, waarvan wij de verhouding tot de elernenten
nog moeten vaststellen.
Bij het onderzoek naar de echtheid van bronnen wordt vaak
de stij1 betrokken. Men zegt b.v. : „Dit werk kan niet van Plutarchus zijn, want deze auteur vermijdt altijd de hiaat (het op
elkaar stoten van vocalen) en dit werk wemelt van hiaten".
Het vermij den van hiaten wordt dus voor Plutarchus kenmerkend geacht. En toch is met dat kenmerk over zijn stijl maar
weinig gezegd. Wij blijven hiermee wel erg aan de oppervlakte
en zien daaronder niet de diepte van een inhoud. Als iemand
de hiaat vermijdt, dan kan daaruit niets anders geconcludeerd
worden dan dat hij deze lelijk vindt. En voorzover hier nog van
„uitdrukking van een persoonlijkheid" sprake kan zijn, is het
van die persoonlijkheid niet meer dan de buitenste schilfer. Zo
kan men ook vaststellen, ,dat in het proza van een bepaalde
schrijver de dactylus overweegt. Maar wat doen wij daar verder
mee? Wel voelen we, dat het bier om iets dieters gaat dan
bij het vorig stilisticum — als men dat een stilisticum noemen
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wil —, maar hoe we dit objectief zo gemakkelijk vast te stellen
formele element moeten interpreteren, ontgaat ons. Aan de
ene kant gaat het bier niet om een zuiver persoonlijk kenmerk,
want er zijn nog meer auteurs, die een voorliefde voor de dactylus hebben. Aan de andere kant heeft het geen zin, van een
dactylische stijl (stij 1-soort) te spreken.
De theoretische stilistiek kan niets anders doen dan de stijlelementen in abstracto funderen en de verschillende wijzen aangeven, waarop elk daarvan zich in concreto kan vertonen. Het
demonstratie-materiaal is hierbij onbeperkt groot. De voorbeelden kunnen ontleend worden aan Cats en Baudelaire, aan
Marsman en Thackeray, aan de moderne Nederlandse spreektaal
en aan de klassieke Griekse schrijftaal. Ook de practische
stilistiek kan Naar aandacht richten speciaal op een stijlelement.
Maar als ze dit beschrijft, beschrijft ze tevens een kenmerk van
een bepaalde still of van een bepaalde stijlsoort. Haar is het
dus te doen om de typische wijze, waarop een stilisticum bij
een of andere auteur of bij een of andere literaire groep vetschijnt. Zo bestaan er talloze studies als „het enjambement bij
Boutens ", „de inversie bij Couperus", „de zinsbouw bij Van
Deyssel", „het praefix bij de expressionisten". Wie het eniambement bij Boutens onderzoekt, heeft het in zekere zin gemakkelijker dan wie een studie schrii ft over het praefix bij de
expressionisten. Want of een gedicht van Boutens is, dat is
ons op een eenvoudige wijze gegeven buiten elk begrip „stijl"
om. „Expressionisme" echter is een stilistische eenheid, die
reeds als zodanig onderkend moet zijn, voor een der elementen
nader onderzocht kan worden. Maar dit verschil is toch slechts
schijnbaar. Interpretatie van een stilisticum bij een bepaalde
auteur is eveneens alleen mogelijk in verband met zijn stijI als
eenheid. De eenheid manifesteert zich in de elementen en is
meer dan de som van deze : het is het verklaringsprincipe voor
de eigenaardigheden van zinsbouw, beeldspraak, rhythme, enz.
De verklaring zal des te meer gelukken, naarmate het element
meer voor de stijl betekent. Vandaar dat het aantal studies over
persoonlijke metaphoriek zo bijzonder groat is.
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De practische stilistiek dreigen twee gevaren. Aan de ene
kant kan ze zich bij de descriptie van afzonderlijke stilistica
in details verliezen en niet voldoende aandacht schenken aan de
stij1 als geheel. Aan de andere kant kan ze zich te veel concentreren op een werk als „uitdrukking van een persoonlijkheid",
d.w.z. op die persoonlijkheid zelf. Bij de beschrijving van die
persoonlijkheid worden dan de stijlelementen verwaarloosd.
Men typeert die persoonlijkheid volgens een bepaalde karakterkunde, speurt naar psycho-analytische complexen, of gaat uit
van het onderwerp of van een of andere uit het werk blijkende
wereldbeschouwing. Nu leert het feit dat een auteur als onderwerp voor zijn romans of toneelstukken overwegend b. v. mislukte huwelijken kiest, ons over de persoon van die schrijver
ongetwijfeld zeer veel. Maar de menselijke persoonlijkheid is
meer dan de literaire en deze is weer meer dan de stilistische.
Het blijkt echter uitermate moeilijk, de speciaal stilistische inhoud — de component van een als eenheid begrepen, 66k formeel te beschrijven groep van „wijzen van taalgebruik" —
tegen andere inhouden of te grenzen. Deze moeilijkheid vooral
is oorzaak van de strijd over de typering en de indeling der
stijlsoorten.
§ 2. Stijl en stijl-soort

Hetgeen wel het meest tot de ontwikkeling van de aesthetica
en de stijileer heeft bijgedragen, is het inzicht in het persoonlijke
en expressieve der uitdrukkingsvormen. Dit inzicht breekt in
de periode van de romantiek met kracht door, maar heeft nog
tot in onze tijd te strij den tegen de in de aloude rhetorica wortelende opvattingen. In deze strijdt wordt een in wezen juist
principe wel eens te ver doorgevoerd. Zo trekt de moderne
stilistiek uit de leuze „de style c'est l'hornme" — een niet
exact geciteerde uitspraak van Buffon — de consequentie : er
zijn geen stijlsoorten en stijlperioden; in alien gevalle rijzen
de waarlijk grote stilistische persoonlijkheden boven dergelijke
samenvattingen uit. Dante, Shakespeare, Vondel, Goethe heb109

ben — evenals Bach en Beethoven, Michel Angelo en Rembrandt — niet een stijl, die te beschrijven zou zijn als persoonlijke modificatie van een bepaalde stijlsoort. Stijisoarten ea
stijlperioden behoren tot het ressort van wat slechts „literatuur"
is. In hetgeen de groten ons in hun beste ogenblikken geschonken hebben, in de „poezie", zijn alleen individuele stijlen
te onderscheiden.
Wanneer wij nu even afzien van de hier blijkende o.i. onjuiste opvatting van „poezie" (vgl. § 5), kunnen wij tegen de
bedoelde mening (die van Croce en zijn school) het volgende
aanvoeren. Iedere persoon is een unicum. Dit geldt voor ieder
mens als mens, dit geldt ook voor iedere schrijver als schrijver.
Men kan Justus van Maurik bezwaarlijk een groot stilist noemen; toch is zijn stij1 uit honderden te herkennen. En de arn
merlijke rhetoriek van Helmers is toch typisch Helmers.
Voorts heeft de karakterkunde terecht nog nooit een principieel
onderscheid gemaakt tussen grote en kleine persoonlijkheden;
in haar typologie streeft ze ernaar, alle menselijke karakters te
vangen. In de derde plaats is er b.v. een kennelijke overeenkomst tussen de stijl van Bach en die van Handel, en is de stijl
van Boutens in de achttiende eeuw -volkomen ondenkbaar. En
eindelijk : de poezie van Vondel is heel antlers dan die van
Boutens, maar ze zijn beide „poezie", en „poezie" is — wij
zullen het nog betogen — een stijlsoort.
Voorzover men tegenwoordig het bcstaan van stijlsoorten
in abstracto niet ontkent, richt men zich bier tegen overgeleverde termen. Ook op dit gebied van de stijlleer is een verstarde traditie in gisting geraakt.
Verscheidene eeuwenoude termen verwerpt men geheel,
d.w.z. men gelooft niet meer, dat ze op realiteiten betrekking
hebben. Gedeeltelijk staat dit in verband met een verandering
in het stijl-begrip. Maar er werken ook nog andere factoren. Zo
verwerpen sommigen de bekende indeling in episch, lyrisch en
dramatisch, omdat deze „stijlsoorten" in de concrete werken
altijd in combinaties optreden.
Dit motief is o.i. echter niet voldoende. Elke typologie kan
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niet anders doen dan „ideale" typen opstellen, die in de werkelijkheid niet voorkomen. Het zijn de theoretische steunpunten, waartussen de gecompliceerde werkelijkheid wordt
uitgespannen. Dit is voor de typologie van de stij1 niet anders
dan voor die van het menselijk karakter. Het heeft geen zin
het begrip „melancholicus" te verwerpen, omdat geen enkel
mens alleen maar melancholicus is. Wel moet worden nagegaan,
of het in dergelijke typen geimpliceerde hogere begrip („karakter", „stijI") juist is en of ze wel aan elkaar gecoordineerd
kunnen worden.
Dit laatste is voor de drie genoemde stijlsoorten twijfelachtig.
Het is nl. moeilijk een duidelijke grens te trekken tussen stijlsoorten en dichtsoorten of literaire genres. Wat het eerste punt
bereft : het verschil tussen lyriek en epiek openbaart zich inderdaad in een verschillende modificatie van de stijlelementen,
zoals wij die in het vorige Hoofdstuk hebben uiteengezet. Aan
de andere kant heeft een onderverdeling van deze typen met
stij1 niets meer te maken en heeft het geen zin, in romans, novellen, reisverhalen, in liefdesgedichten, ballades en sonnetten
verschillende stijlsoorten te zien. Wat ihet tweede punt betreft :
het drama is niet te beschrijven door een typering van bepaalde
stijlelementen.
§ 3. Indeling der stifisoorten
In de eerste § van het vorige Hoofdstuk hebben wij gezegd,
dat de stijlleer nog niet gekomen is tot een volledige, in alle
opzichten aanvaardbare systematiek der stijlelementen. Dit geldt
voor de stijlsoorten in nog sterker mate, — hetgeen ook niet
te verwonderen is, want deze materie is nog ingewikkelder. De
vele soorten, die in de loop der tijden onderscheiden zijn en
gedeeltelijk ook nu nog onderscheiden worden, vormen een vrij
ordeloze aggregatie. De criteria, volgens welke de soorten tot
groepen worden samengenomen — de primaire indelingscriteria
dus zijn zeer verschillend. Dit behoeft op zichzelf geen bezwaar te zijn, mits het verband tussen die criteria maar duidelijk
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is, mits zij maar aspecten van het verschijnsel „stij1" spiegelen,
mits ook bier maar een systeem van systemen wordt bereikt.
De belangrijkste van de bedoelde groepen zijn :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Proza — pazie
Lyrisch — episch (en dramatisch)
Wetenschappelijk — artistiek (literair)
Rhetorisch — niet-rhetorisch (persoonlijk)
Klassiek — barok — romantisch — impressionistisch
— expressionistisch, enz.
Hoog —, middelmatig — laag
Mooi — lelijk, vlot, vloeiend — droog, houterig
Beeldsprakig (bloemrijk) — niet-beeldsprakig
Goedhartig — gemelijk — verwaand, enz.
Plastisch — muzikaal
Abstract — concreet
Analytisch — synthetisch
Objectief — subjectief
Stilerend — realistisch
Kernachtig — breed
Rustig — bewogen
Diaphaan — prismatisch
Aanschouwelijk — suggestief.

De verscheidenheid der criteria is inderdaad opvallend. De
groepen VI en VII zijn, in tegenstelling met alle andere, op
een waardering gebaseerd. De eerste hiervan wordt in de
moderne stilistiek niet meer aangetroffen. Vroeger weidde men
over de drie stijl-niveau's uitvoerig uit en bracht ze in verband
met het onderwerp of het literaire genre.
Hoe hoogh men drave in stiji of toon
Het treurspel spant alleen de kroon
zegt Vondel, daarmee het hoogste niveau voor de tragedie opeisend. Dit is echter in zijn algemeenheid niet vol to houden,
— evenmin als de mening, dat de metaphoor tot het middelste
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niveau behoort en dat dichters het niet verder zouden brengen
dan tot „slechts beeldsprakige schoonheid" (BoHand). Ook
stilistische schoonheid of lelijkheid staat in geen relatie tot de
behandelde onderwerpen, is geen kenmerk van bepaalde genres.
Evenmin van bepaalde stijlsoorten als klassiek, romantisch,
bewogen, concreet, enz. Deze hebben, althans gedeeltelijk, hun
eigen aesthetische normen. Alleen van een bepaald werk kan
worden nagegaan, of de stijl mooi of lelijk is, en dan nog : in
welke opzichten dat geldt. Een zin kan rhythmisch en klankharmonisch prachtig, maar de daarin optredende metaphoriek
kan onaanvaardbaar zijn. Natuurlijk is het ook mogelijk, dat
de stijl aesthetisch indifferent genoemd moet worden.
Groep VIII is gebaseerd op het al dan niet aanwezig zijn
van een bepaald stijlelement. Zo kan men ook een rhythmische
en een niet-rhythmische stijl onderscheiden. De vraag is slechts :
wat doet men er verder mee (vgl. § 1).
Belangrijker zijn de andere groepen. In de vorige § noemden
wij reeds de lyrische en de epische stijl. Epiek en lyriek zijn in
de eerste plaats literaire genres. In epische literatuur (afgeleid
van het Griekse woord epos, dat o.a. verhaal betekent) wordt
iets verhaald of beschreven. Dat „iets" kan van allerlei zijn : een
reele of een gefingeerde gebeurtenis, een psychische of een
buiten-psychische werkelijkheid. „Lyriek" staat in verband met
het woord „lier". De Tier is het symbool van de muziek en de
muziek is bij uitstek de kunst, die niet een werkelijkheid tracht
of to beelden maar gevoelens onmiddellijk tot uitdrukking
brengt. Vandaar dat onder „lyriek" wordt verstaan : uitstorting
van gevoel in woorden. Dit verschil tussen de beide genres gaat
gepaard met stilistische verschillen. De stijl der lyriek is meer
„bewogen", die der epiek meer „rustig" (vgl. groep X) en dit
openbaart zich weer in de stijl-elementen. Verschijnselen als
beeldspraak, intensivering, klank-harmonie en rhythme komen
in de lyriek tot rijkere ontplooiing. Voorts bedient zich de lyriek
bij voorkeur van de vorm der poezie, hetgeen niet wegneemt,
dat er lyrisch proza en epische poezie bestaat. In lyrische poezie
overweegt de praegnante metaphoor, in epische de lang uitge-
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sponnen vergelijking (met name in het heldendicht).
Zeer veel ingewikkelder zijn de termen onder V. We hebhen bier niet alleen met stijl-soorten, maar ook met stijl-perioden
te doen. En beide weer niet alleen wat betreft de literatuur,
maar ook wat betreft de muziek en de schilderkunst. In zo'n
periode bestaan er tussen composities, schilderiien en dicht- en
proza-werken interessante overeenkomsten naar vorm en inhoud. Over elk dezer begrippen is zeer veel geschreven en de
discussie erover is nog lang niet gesloten. En een bevredigende
bespreking van elk vereist een monographie, rijk aan toelichtende voorbeelden en uitvoerige analyses, terwijl, ook al richt men
zijn aandacht speciaal op een kunst (i.c. de literatuur), de
andere kunsten bij het onderzoek vergelijkend betrokken moeten
worden. Een begrip als „romantiek" is een rijk complex, dat
eerst in ons ontstaat, als wij Byron gelezen hebben, Hugo,
Lamartine, De Musset, Jean Paul, E. T. H. Hoffmann, Kleist,
Lenau, Leopardi, enz. enz.; als wij geluisterd hebben naar
Berlioz, Schumann, Schubert, Chopin, enz., enz., en als wij hun
werken vergelijkend hebben geanalyseerd. Een korte definitie
zegt hier vrijwel niets. Bovendien zijn vooral „klassiek" en
„romantisch" geen zuiver stilistische begrippen, maar omvatten
ze zowel wat de vorm als de inhoud der kunstwerken betreft
meer dan hun stijI alleen.
Om deze redenen zullen wij de onder V. genoemde termen
niet verder verklaren. Wij wenden ons liever tot de twee laatste
groepen. De eerste is door Jacob Geel, de tweede door W. Kramer opgesteld. De daar genoemde begrippen zijn minder rijk,
maar zuiverder; stillistische vorm en stilistische inhoud liggen
daar om zo te zeggen zeer dicht bij elkaar, worden daar, wat ze
ook behoren te zijn, als de twee zijden van eenzelfde blad papier.
Van deze twee geleerden citeren wij enige fragmenten am te
laten zien, op welke wijze men bij de concrete stijlbeschrijving
te werk gaat. En wij eindigen met een beschouwing over proza
en pazie, omdat daarover in de laatste tijden een nieuwe, met
hartstocht verdedigde, maar o.i. onjuiste mening is ontstaan.
114

§ 4. Voorbeelden van Stijl-beschrijving.
In een voor de „Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde" uitgesproken rede heeft Jacob Geel (eerste helft der
vorige eeuw) een „nieuwe karakterverdeling van de stijl" ontwikkeld. Hij zegt daarin o.a. :
„(De goedhartige stij1) gunt aan ieder wat hem toekomt, en
voegt daarom bij ieder zelfstandig woord een ander bijvoegelijk, waar het regt op heeft. De voornaamwoorden hi), zij, het
zijn hem te scherp, te kantig; daarom bezigt hij meest het
gladde dezelve. Hij maakt alles duidelijk : zijn numerus is dikwijls trochaisch, vooral op het slot der perioden, en daardoor
stil, gematigd, bescheiden, tevreden, prijzend. Den toehoorder,
of lezer, wil hij niet kwellen, en hij gebruikt zelden leenspreuken dan die bekend en dagelijksch zijn. Dewijl zijne natuur
eenvoudig is maakt hij geen jagt op verscheidenheid of afwisseling. Zijn volzinnen, wel bezien, hebben een groote gelijkvormigheid. Zij zijn zeer lang, en bevatten gewoonlijk eene gedachte, met eene andere gedachte er tusschen ingelascht.
In het geschiedschrijven zal hij aldus te werk gaan :
Het is eene ontegenzeggelijke waarheid, door de leerrijke
ondervinding van alle tijden gestaafd, dat groote kundigheden en rijke talenten, wanneer dezelve geenerlei aanmoediging ondervinden, gevaar loopen van in de eerste geboorte
te verstikken, en niet tot die ruime ontwikkeling te geraken,
waardoor dezelve, of in het stile boekvertrek, of op het
woelige tooneel der menschelijke zamenleving, met schitterenden luister zouden hebben kunnen uitblinken. Wij vinden
hiervan een allertreffendst voorbeeld geboekt in de levensgeschiedenis van Hein Knap, wiens groote kundigheden met
regtmatige bewondering verdienen opgemerkt, en aangezien
dezelve, ten gevolge eener zonderlinge verwaarloozing der
oorkonden, steeds minder en minder herdacht worden, aan de
vergetelheid ontrukt te worden.
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Op den 11 den van Grasmaand des jaars 1763 aanschouwde Hein Knap het eerste levenslicht in een klein dorp,
midden in eene bekoorlijke landstreek van Bohemen, welker
aangename Egging en fraaije omstreken alleszins geschikt
waren om het jeugdige hart van onzen Knap, wiens aanleg
van dien aard was, dat dezelve vatbaar gerekend mogt worden
om de indrukken van streelende gewaarwordingen te ontvangen en te bewaren, tot vurige bewondering der rijke
natuur te stemmen, en zijnen lust tot een gezet onderzoek
van derzelver geheime werkingen aan te sporen."
Dit verhaal gaat dan in dezelfde stiil nog een paar bladziiden
door, waarin niets anders wordt verteld, dan dat Hein Knap
reeds op zijn derde jaar blijk gaf van zijn bijzondere belangstelling voor de levende natuur, door van een vlieg, die in een
kop koffie geraakt was, vast te stellen, dat zij een poot minder
dan andere vliegen had.
Daarna typeert Geel de gemelijke en knorrige stifi op de
volgende wijze.
„Hij gebruikt de letter r zeer veel; de d en t niet zelden :
de perioden zijn ongelijk. De koppelwerkwoorden missen veelal. Van tijd tot tijd komt een vlaag van eenlettergrepige woorden. De numerus breekt somtijds in anapaesten uit. Gaarne laat
hij de stem op voorzetsels horten. Het geheel heeft iets onaangenaams."
Dit licht hij weer met een voorbeeld toe. Daar hij deze voorbeelden zelf in elkaar zet, zijn het vrijwel zuivere, onvermengde
typen. De aard der getypeerde stijisoorten maakt, dat het tevens
parodieen zijn van geschriften, zoals we ze alien wel eens onder
de ogen hebben gehad. Vooral dat verhaal over Hein Knap is
kostelijk. Nog steeds is deze rede lezenswaard. Het geeft een
duidelijk inzicht in de wijze, waarop men bij de beschrijving
der stijisoorten te werk gaat. De eigenaardigheden van klank,
rhythme, woordkeus, zinsbouw worden nagespeurd en in verband gebracht met de stijl als geheel. En inderdaad is deze bier
begrepen als uitdrukking van een soort van persoonlijkheid. Het
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enige bezwaar is, dat de stijl bier eigenlijk en caricature optreedt.
Tegenover kunstwerken beginnen we met de genoemde typeringen trouwens weinig of niets.
De moderne stijileer komt tot geheel andere typeringen. Maar
de methode is in wezen dezelfde. Als voorbeeld kiezen wij de
analyse, welke onze voortreffelijke stilisticus W. Kramer geeft
van Hildebrand's inleiding tot „De Familie Kegge", die de
rustige en brede stij1 moet illustreren. Ter besparing van plaatsruimte geven wij het illustratie-materiaal en de analyse niet
volledig.
Wie kept niet die ontzettende ziekte, die men in het dagelijksch leven met den gevreesden naam van zenuwzinkingskoorts gewoon is te bestempelen? Wie heeft ander haar
geweld geen dierbaren zien bezwijken? Wie heeft haar nimmer bijgewoond, die verschrikkelijke worsteling van zenuwen en vaten . Voor mij rijst menige angstige herinnering
aan hare verschijnselen op. Ik zie nog die Eiders, met die
Zij staan mij voor den geest . Zij
gebroken ogen ....
staan mij voor den geest, ook in hun noodlattig stilliggen. in
die treurige heldere tusschenpoozen, die den dood voorbeduiden. Nog zie ik al dien droevigen toestel van zuurdeeg om
of te trekken, van natte omslagen am terug te drijven
Nog ruik ik de kamfer en de muscus, die de omstanders zoo
zeer plegen te verschrikken. Nog voel ik het zielpijnigend
dobberen tusschen hoop en vrees . . . . Nog boor ik de betrekkingen duizendmaal de vraag herhalen „of dit nu niet de
crisis zou zijn geweest?" en hun deerniswaardig zelfbedrog,
als zij zich met in hun oog goede teekenen vleien . .,, tot
(eindelijk nog onverwachts! ) de harde waarheid bevestigd
wordt, dat de ziekte hapeloos was, dat de dood zich onvermurwbaar had aangekondigd.
Maar ook, Gode zij dank! er doemen zoete herinneringen
van herstelling bij mij op . . . . Die herstelling der gelaatstrekken, dat langzamerhand gezond insluimeren, en dat eerste
ontwaken met gevoel van beterschap en rust; dat lang ge117

wenschte kalm opslaan der oogen; die honger; dat eerste
opzitten ; en die kinderlijke dankbaarheid voor het eerste glas
wijn, dat werd toegestaan ! 0 ! gezond te zijn is een onschatbaar bezit, maar uit een ziekte te herstellen is een zalig genot!
„Het is de brede „entree en matiere", , die het nog synthetische en weinig actieve algemene begrip „zenuwzinkingskoorts"
ontleedt en al de verschrikking van zijn inhoud bewust maakt,
door de rhetorische vraag, die zijn bevestiging in zichzelf draagt,
maar ook appelleert op de herinneringen van den lezer ; versterkt door zijn herhaling in afwisselende bewoordingen; gevolgd door de uitdieping in een opsomming van haar kenmerkende verschijnselen. Ook bier de herhaling in symmetrisch
gebouwde perioden, met hun epithetische bijzinnen. 1) Dan de ,„
wending met de pathetische uitroep „Maar, Gode zij dank ! ",
weer vervloeiend in de ontledende beschouwing, om te sluiten
met de samenvattende exclamatie. Het is het typische voorbeeld van de breed-weidende verhandeling.
In deze analyserende beschouwing overheersen de vaste
karakteriserende nominale vormen : het substantief met z'n
algemene begripswaarde, — ook het werkwoord wordt er als
aanduiding van kenmerkend algemeen verschijnsel tot nomen
actionis2) —, begrensd of verdiept, of affectief geaccentueerd
door het adjectief of de explicatieve bijzin („hun noodlottig
stilliggen; die gewichtige overgang; dat kalm opslaan der
oogen ; de heldere tusschenpoozen, die den dood voorbeduiden ; — die ontzettende ziekte; die verschrikkelijke worsteling; hun deerniswaardig zelfbedrog; ruik ik de kamfer en
de muscus, die de omstanders zoo zeer plegen te verschrikken").
Men gevoelt het verschil tussen het tot abstractie verbrede, maar
ook verbleekte nomen actionis met z'n subject in de genitief1) Een epitheton is een karakteriserende bepaling; een epithetische bijzin is dus een bijzin, die een substantief karakteriseert.
2) Een nomen actionis heeft de functie van een zelfstandig naamwoord, maar heeft `vat de betekenis betreft grote overeenkomsten
met een werliwoord (duidt een handeling aan).
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bepaling 1), — en het concrete werkwoord met zijn actief subject, in de volgende omzetting : „Die herstelling der gelaatstrekken . . .. " (enz.) in : „De gelaatstrekken herstellen zich,
de zieke sluimert langzamerhand gezond in en ontwaakt voor
het eerst met een gevoel van beterschap en rust; kinderlijk
dankbaar is hij voor het eerste glas wij n, dat men hem toestaat." De voorstelling wordt levendiger, meer onmiddellijk;
het rhythme versnelt; de zinstoon wordt meer gevarieerd : de
egale opsomming maakt plaats voor een bewogen toneel , . . .
Breed en zwaar werken in de beschouwende stijl van het
bovenstaande fragment ook de attributieve bepalingen, waarin
voor het substantief wordt samengedrongen, wat in de meer
bewogen stijl in een bij zin zou staan („met in hun oog goede
teekenen") ; — de omschrijving voor wat elders door een
enkel direct werkwoord wordt uitgedrukt („die men in het
dagelijksche leven met den gevreesden naam van zenuwzinkingskoorts gewoon is te bestempelen; voor mij rijst menige
herinnering aan hare verschijnselen op")."
Men ziet hieruit, dat de moderne stijlleer meer verschijnselen
dan de vroegere stijlleer bij het onderzoek betrekt en de verschijnselen bovendien op een subtieler wijze weer te interpreteren. Ook, dat de laatste analyse stilistische vorm en stilistische
inhoud wel zeer dicht bij elkaar brengt. Voorts, dat „stir een
betrekking veronderstelt tussen twee taaluitingen, dat de stilistische waarde van een bepaalde zin het best beschreven kan
worden door vergelijking met een andere zin, welks inhoud
van hogere abstractiegraad (er wordt dan immers van het
stilistisch verschil geabstraheerd) als hetzelfde wordt begrepen.
En eindelijk, dat wij inderdaad, zoals wij in de inleiding
zeiden, uit de in aanmerking komende verschijnselen en termen
een beperkte keuze hebben gedaan. Over rhetorische vraag,
epitheton en uitdieping, die Kramer voor zijn analyse nodig
had, hebben wij in het geheel niet gesproken; en zo zijn er
1) B.v. „die herstelling der gelaatstrekken, dat kalm opslaan der
oogen" (genitief = tweede naamval).
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talloze. Maar volledigheid konden wij niet beogen. Onze bedoeling kon slechts zijn : tot de methodiek en de problematiek
van de stijileer als onderdeel van de taalkunde in te leiden.
§ 5. Poezie en proza.
Tot voor betrekkelijk korte tijd was het verschil tussen poezie
en proza niet voor discussie vatbaar. De eerste stijlsoort (wijze
van taalgebruik) had t.o.v. de tweede een plus, een bepaald
kenmerk, nl. het metrum. De termen „poezie" en „proza" leken
daarmee voor altijd onwrikbaar gefundeerd. Zo zegt Vossius,
als hij poetica, rhetorica en grammatica tegenover elkaar stela,
van de eerste eenvoudig : „Zij moet over het metrum handelen". En de leek van de twintigste eeuw meent ook met zekerheid te weten, wat poezie, wat een gedicht is — hij denkt daarbij
meestal niet alleen aan maat, maar ook nog aan rijm —, zoals hij
ook met zekerheid het verschil meent te weten tussen dichters
(Vondel, Cats) en prozaisten (van Schendel, Justus van Maurik).
Tegenover deze eenvoudige voorstelling van zaken nu staan
voornamelijk twee andere opvattingen.
1. Hoewel men zich niet principeel tegen een formele
definitie der bedoelde stijlsoorten verzet, kan men met de
vroeger gegevene toch geen genoegen meer nemen, o. a. omdat
allerlei literaire uitingen van de laatste tijden bewijzen, dat de
zaken ingewikkelder zijn. Zo is er b.v. metrisch proza („De
heilige tocht" van Ary Prins). En er bestaan zg. vrije verzen,
zonder rijm, zonder vast aantal versvoeten per regel. Maat noch
rijm kunnen dus het kenmerk zijn van poezie. Maar ook de
versregel kan dat niet wezen. Want niets let ons, Vondel's „Kinderlijck" continu en „Max Havelaar" twee-dimensioneel te
schrijven. Het zou aan die taaluitingen (aan hun „stij1") niets
veranderen.
2. Men definieert de beide stijlsoorten primair naar de
inhoud. „Poezie is geen gebonden, proza geen ongebonden taal.
Proza is vorm der gedachten, poezie is verbeelding van ontroering. Poezie kan men vinden in taal, die niet aan maat en rijm
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gebonden is; prozaisch is menig geschrift in versregels. „De
kleine Rudolf" van Aart van der Leeuw is poezie; „Der Natueren Bloeme" van Maerlant is didactisch proza, hoewel in verzen geschreven." 1)
Wat de eerste opvatting betreft : inderdaad is „metrisch
proza" in verband met de oude definitie een onmogelijk begrip. Dit dwingt ons echter nog niet, van elk formeel kenmerk
of te zien. Trouwens, als men „De heilige tocht" metrisch proza
noemt, dan is dat wat anders dan wanneer men „Der Natueren
Bloeme" als proza typeert. In het eerste geval wordt „proza"
ongetwijfeld in principe formeel begrepen. Wit het formele
kenmerk is, weten we dan echter nog niet.
Het formele verschil tussen proza en poezie zal, zo het bestaat, natuurlijk gecompliceerder bliiken te zijn dan men vroeger meende; want de nieuwe theorie zal ook de nieuwe, van
de bekende modellen afwijkende, literaire uitingen moeten
omspannen. Hier doet zich dan in de stijlleer voor, wat zich
reeds zo vaak in de wetenschap (met name de natuurwetenschappen) heeft voorgedaan : de ontdekking van nieuwe feiten, ten opzichte waarvan de oude theorie faalt, doet ons
;beseffen, dat deze theorie in wezen onjuist is, ook al is ze in
staat andere verschijnselen bevredigend te .verklaren. Nooit
mag het denken ervoor terugschrikken, het eenvoudige voor
het gecompliceerde te verlaten. Zo is b.v. de formule van Einstein voor de snelheid na t seconden van een lichaam met eenparig versnelde beweging ingewikkelder dan die van Newton.
Maar zij is ook juister.
Welnu, het is onze overtuiging, dat het verschil tussen proza
en poezie primair formeel begrepen moet worden en dat het
formele kenmerk der poezie een vrij ingewikkelde structuur
heeft. Voor een uitvoerige behandeling van de kwestie verwijzen
wij naar de Algemene Versleer van Prof. de Groot. Hier dragen
wij zeer in het kort een theorie voor, die op sommige punten
van de zijne afwijkt.
1) J. de Haan: Aesthetica (Scientia. Handboek van het moderne
denken, I, pag. 286).
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Het vorm-principe van poezie (van een gedicht) is niet een
moat (b.v. een jambe), of een aantal gelijksoortige versvoeten
(b.v. vijfvoetige jamben), of een aantal heffingen (b.v. vier),
of een rijm (b.v. eindrijm). Maar het is een hogere eenheid,
een bundel van elementen, waarvan sommige speciaal stijlelementen zijn, maar andere elementen zijn van elk taalgebruik.
De laatste zijn : een syntactische groep en/of een adem-groep.
De eerste behoren overwegend tot het phonetisch aspect, maar
kunnen ook tot het semantisch aspect van het taalgebruik behoren, zoals in gedichten, die uit zinnen bestaan, welker grammatische structuur dezelfde is. Dit vormprincipe noemen wij :
het abstracte vers, waarmee wij dus tussen „vers" en „gedicht"
een duidelijk onderscheid maken. Het abstracte vers wordt in
de concrete verzen (die samen een gedicht vormen), eventueel
met variaties, verwerkelijkt, en deze kunnen typographisch door
versregels worden voorgesteld. Noodzakelijk is dit laatste dus
niet. Is het bedoelde vormprincipe niet aanwezig, dan kan
geen enkele typographische arrangering van woordenreeksen
er poezie van maken. En omgekeerd : als de taaluiting dit
vormprincipe kent, dan blijft het ook bij een continue schrijfwijze onverzwakt bestaan. Niet de vers-regel is dus het kenmerk van poezie, maar wel het (abstracte) vers.
Van verreweg de meeste gedichten — het materiaal, waarop
de oude theorie zich baseerde — is het vormprincipe vrij gemakkelijk vast te stellen. Reeds als wij de eerste strofe hebben
gelezen van „Hij droegch ,conse smerten" (zie pag. 54), weten
wij dat het daar een syntactische groep (een zin) is, gemarkeerd
door een rust en een rijm en met een gelijkmatige accentverdeling, nl. zes maal de volgorde daling—heffing (zes-voetige
jambe of alexandrijn). Het ong (de dmk) komt ons bier wel te
huip, maar ook als wij het gedicht (voor het eerst) horen, zal
het vormprincipe ons niet ontgaan. Moeilijker is het, wanneer
de bundel minder compact, ijler is, wanneer dus het vers minder
kenmerken heeft. Dan zullen vele audities nodig en zal ook een
enkele lezing niet voldoende zijn. Dit is ook het geval, wanneer
het vers in zijn verwerkelijkingen meermalen wordt geva122

rieerd. En juist dan is het noodzakelijk, het vers te kennen,
want anders ontgaan ons die variaties en ontgaat ons daarmee
hun aesthetische en expressieve waarde. Trouwens : zonder
inzicht in de structuur kennen wij een kunstwerk nooit. Dit
geldt b.v. ook voor een compositie, voor een motet, een symphonie.
Het vormprincipe van Revius' sonnet is een bepaald type,
idat aan talloze gedichten ten grondslag ligt. Voor Nederlandse
poezie is het vrij normaal. IJlere bundels komen ook voor.
Deze hebben een of meer kenmerken minder, b.v. het rijm of
de regelmaat der accentverdeling. Maar een kenmerk kan het
abstracte vers nooit missen : het moet op de een of andere
wijze begrensd zijn, — hetzij door rijm en rust, hetzij door
rijm alleen, hetzij door rust alleen, hetzij door middel van het
metrum. Het laatste is het geval, als de accent-verdeling b.v. is :
vijf dactylen en een spondee (de spondee wordt voorgesteld
door — —), zoals zo vaak in klassieke poezie.
Het vormprincipe nu kan zich alleen in de herhaling als
zodanig openbaren, anders gezegd : in de overeenkomsten, die
er tussen de concrete verzen bestaan. Aan de andere kant
moeten deze laatste in verband met het vormprincipe geinterpreteerd worden, om te kunnen vaststellen, wat men als variatie
begrijpen en aesthetisch waarderen moet. Op een andere plaats
hebben wij reeds gesproken over variaties op een jambisch
schema (zie Hoofdstuk II, § 3). Belangrijker voor de anderhavige kwestie is het volgende. Wig veronderstellen een sonnet,
waarin elf van de veertien maal na het rijm een rust optreedt
(een sonnet telt veertien verzen). Wij concluderen dan, dat het
abstracte vers gemarkeerd wordt door een rust. Drie concrete
verzen wijken van de grondvorm af, hebben dat kenmerk niet;
er is driemaal „enjambement". Een kras voorbeeld van enjambement vinden we in „Avond in stad" van Adama van
Scheltema :
Het goud-gebrande licht droop langs de treden
Der gevels — gele meiwijn in het koelVat van den heldren nacht . . . .
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Het enjambement is een bij uitstek poetisch stilisticum
(„poetisch" steeds in formele zin) met een vaak grote aesthetische (expressieve) waarde. Om deze waarde is het ons bier
echter niet te doen.
Nu veronderstellen wij een sonnet, waarin elf van de veertien maal na het rijm geen rust optreedt. Dan concluderen wij,
dat de rust niet tot het vormprincipe behoort.
Dit alles is eenvoudig genoeg. De moeilijkheden treden eerst
op bij rijmloze poezie, met name bij de 'blank verse', de rijmloze vijfvoetige jambe, waarin b.v. de stukken van Shakespeare
grotendeels geschreven zijn. Naar aanleiding hiervan heeft
men wel trachten aan te tonen, dat de arrangering in versregels- zinloos is en dat dus de versregel niet het kenmerk van
poezie kan zijn. Het laatste onderschrijven wij (zie boven). In
talloze gevallen echter zijn ze ons bij het bepalen van het
vormprincipe tot grote steun. Maar of zij (eventueel gevarieerde) verwerkelijkingen daarvan symboliseren, dat zal vanuit
het geheel der taaluiting moeten worden vastgesteld. Als alle
of de meeste versregels geen syntactische groepen of ademgroepen symboliseren, als zij vrijwel steeds „in elkaar overlopen", als er vrijwel steeds enjambement is, dan is dat
enjambement slechts schijnbaar. En dan kan er ook niet meer
sprake zijn van een „vijf-voetige" jambe. Immers de in de
druk gegeven scheiding na iedere groep van vijf jamben is
dan nergens op gebaseerd : niet op een rust, niet op een rijm,
niet op een metrum. Wat er dan overblii ft is metrisch proza :
,daarvan kan de druk niets veranderen. Er is dan slechts een
stijlelement, dat geregeld wordt herhaald, maar er is niet die
typische hogere eenheid, die altijd meer dan een kenmerk
heeft en op de een of andere wijze begrensd moet zijn : het
vers.
Welnu, de laatste decennia hebben taaluitingen opgeleverd,
die slechts typographisch, slechts visueel gedichten, dus in
wezen geen gedichten zijn. Andere hebben een zeer ijI vormprincipe, dat op de boven bedoelde wijze beschreven kan
worden.
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Aan vele gedichten ligt meer dan een abstract vers ten
grondslag en er zijn nog vormprincipes van hoger orde dan
het vers, nl. de strofe en het canto (voorzover dit althans niet
alleen maar naar de inhoud een eenheid is). Dit alles is echter
voor „poezie" niet constitutief.
Maar, zal men zeggen, gesteld dat de hierboven praegnant
voorgedragen (of een andere) formele theorie aanvaard moet
worden, wat hebben we eigenlijk aan die abstracte, volkomen
lege vorm? Is het dan niet uiteindelijk om de inhoud te doen
en is het niet volkomen juist, „Der Natueren Bloeme" prozaisch, „De kleine Rudolf" daarentegen poetisch te noemen?
Dit gebruik van de woorden „proza" en „poezie", dat door
Croce en zijn school met zoveel hartstocht wordt verdedigd en
bij hem gepaard gaat met een principiele verwerping van het
„vers" als kenmerkend voor de eerste stijlsoort, is in de omgangstaal sinds lang zeer gewoon. In een reclamekrantje voor
stofzuigers stond eens veelbelovend : „Een vleugje poezie voor
de huisvrouw", en „Man, wees toch niet zo prozaisch" heeft
iedereen wel eens in zijn leven gezegd. Hierbij wordt aan een
of ander vormprincipe in het geheel niet gedacht. Maar hoe
komt het dan, dat die woorden op twee zo verschillende wijzen
worden gebruikt? — Wel, dat komt, omdat ook bier vorm en
inhoud op de een of andere manier met elkaar in verband staan.
Dat wisten reeds in de eerste eeuw na. Christus de Grieken,
die niet meer wilden geloven in de Pythia, het orakel van
Delphi, omdat zij haar openbaringen niet meer in verzen,
maar in proza gaf. Een Goddelijke ingeving, zo meenden zij,
kon slechts in verzen zijn vorm vinden.
Dat wist ook J. J. Hartman, toen hij in een polemiek over
de vraag, of een bepaalde uiting van een of andere Griekse
auteur formeel poezie dan wel proza was, uitriep : „Wie nu in
alle wijde werelden spreekt nu in proza het leven toe?" 1)
Dus bij deze poetische inhoud past slechts de vorm der poezie :
het vers. (Dat Hartman dit nog op de oude, door ons bestreden
wijze begrijpt, doet bier niet ter zake.)
1) J. J. Hartman: De Avondzon des Heidendoms, pag. 293.
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En dat wisten en weten nog zovele anderen. De tegenovergestelde mening berust op een verkeerd inzicht in de relatie
tussen vorm en inhoud. Volkomen terecht valt Multatuli de
mensen aan, die „zich met al dat ge-vers tot slaven maken van
maat en rijm". Het valt niet te ontkennen, dat een zeer groot
deel van wat naar de vorm pazie is, van een poetische inhoud
ver is verwijderd, — dat er juist in verzen talloze wanproducten
zijn geschreven, die met schoonheid en ontroering niets hebben
uit te staan. Maar zoiets geldt ook voor elk stijlelement in
abstract° — en hiermee heeft de theoretische stilistiek in de
,eerste plaats te maken. Alle vormelementen kunnen in bepaalde
gevallen niet noodzakelijk zijn, uiterlijk blijven. Een schrijver,
een componist, een schilder kan van die elementen „toepassen"
welke hij maar wil, dat redt zijn werk niet van het odium, zielloos en lelijk te zijn of op zijn best van een zwakke formele
schoonheid (min of meer aangenaam aandoende klinkklank van
phonemen, tonen of kleuren). Maar zoals het klank-symboiisch
karakter van vele woorden „op een omgekeerde associatie berust", afhankelijk is van hun inhoud (vgl. Hoofdstuk II, § 2)
en omgekeerd deze inhoud geintensiveerd wordt door de klank,
zo bestaat er bij geslaagde expressie een innige, een noodzakelijke relatie tussen de abstract gedachte vorm en hetgeen we
van die vorm abstraheren. Juist door die relatie wordt de abstracte vorm tot bezielde vorm. Het is absurd om aan te nemen,
dat dit niet zou gelden voor dat typische vormprincipe, .dat wij
het „vers" hebben genoemd. Als de expressie geslaagd is en
vorm en inhoud elkaar geheel doordringen, als dus de stijl eerst
tot voile ontplooiing komt, dan is het vers jets wezenlijks en
bestaat er tussen poèzie en proza ook naar de inhoud een
verschil.
Dit verschil is natuurlijk niet eenvoudig het verschil tussen
gevoel en gedachte. Ook in proza vinden talloze gevoelens en
stemmingen hun uitdrukking. De grote moeilijkheid is, dat we
in de verste verte niet over voldoende termen beschikken om
al die gevoelens en stemmingen te noemen. We beschikken
slechts over : „vreugde, smart, blijdschap, droefheid, weemoed,
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lief de, haat" en nog zo'n paar. Hiermee staan we tegenover
het enorme aantal vaak zeer subtiele en gecompliceerde psychische amalgama's machteloos. Meermalen hebben wij reeds gezegd dat van deze amalgama's in de psyche van werkelijke
kunstenaars — niet van hen die slechts stijlelementen „toepassen" — een schoonheidsontroering een belangrijk moment is.
Maar ook deze is voor talloze nuances vatbaar.
Maar al zijn al die ontroeringen niet te noemen, niet te
beschrijven, zij zijn niet minder reeel in de kunstenaars en ook
in onszelf, als wij aan hun scheppingen deel hebben, aanwezig;
zij kunnen worden uitgedrukt en meegedeeld. En zo is ook in
ons aanwezig het verschil in inhoud tussen (geslaagde) poezie
en (geslaagd) proza, als we Boutens' „Lief des uur" en Gezelle's
„Ego Flos" vergelijken met „De kleine Rudolf" en .,De meesterglaswerker". Dat verschil mOet ook bestaan. Het m6eten
speciale ontroeringen zijn die roepen om die speciale uitingsvorm : het vers.
En met dit protest tegen een wonderlijke vergissing van ale
moderne aesthetica, poetica en stilistiek eindigen wij. Het heeft
ons tevens in staat gesteld nog eens een beschouwing te wijden
aan een der meest fundamentele problemen, waarvoor de stilistiek zich ziet geplaatst : het probleem van vorm en inhoud.
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Dactylus, 68, 72, 107, I 23
anapaest, 68, 92, '16
daling, zie thesis
aphasie, 102
definitie, 20
apocope, 92
derivatum, 22
archaisme, 26, 93
descriptieve wetenschap, 1o, 39
arsis, 67, 73, 121
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diaphane stijl, 112
gedicht, 122
dichtsoort, iii
geesteswetenschap, 49
discriminatie-drempel, 63
gelijkheid, 52, 62, 69, 76
disjunct woordgebruik, 85-84, gelijkheid (en verschil) der in89
houden, 41, 42, 8 3 , 127
dissonant, 6o
gemelijke stijl, 112, 116
doubletten, 93geslaagde expressie, 85-88, 126
dramatiek, III, I 12
gesprek (situatie), 44, 74
dubbele uitdrukking, 39, 40, 81, gesticulatie, 43
82 gevoel, 34-38, 46, 47, 77, 121,
dubbel rijm, 54
126,127
duur, 61-64gevoelsaccent, 67
gevoelswaarde, 18, 19, 25, 46,
Eentonigheid, 52, 59, 66, 69,
77, 97
77 goedhartige stijl, 112, 115, 116
eindrijm, 55, 73, 99, 122
grammatica, 25, 29, 89, 92, 94
enjambement, 99, 108, 123
vlgg.
enkelvoudig woord, 22
grammatische functie, 3o vlgg.
enkelvoudige zin, 28, 94-99
grammatische komma, 102
ellips, 95.
„grote" woorden, 37, 86
epenthesis, 92, 93
epiek, III, 112-114
Heffing, zie arsis
epithetische bijzin, 118
heldendicht, 113
epitheton, 118
herhaling, 52, 57, 67, 69, 76,
euphemisme, 10477, loo, 118, 123
explicatieve bijzin, 118
hiaat, 107
expressie, 34, 45, 6o, 82, 85, 89, hoge stijl, 112, 113
104, 107, 109, 126 en zie tut- hoofdletter, 103
drukking hoogdravende taal, 86
expressieve functie, 45, 82
homoniemen, 9, 53, 8o
expressionisme, 88, m8, 112, 114 hoofdzin, 27, 28
hoop, 34
Figuurlijke betekenis, 81
hyperbool, 37, 42, 85, 86
finaal accent, 75
flexie, 24
Ideogram, 45, 61, 102, 105
formeel-aesthetisch, 57, 59, 63, imitatie-theorie, 82
72, 88 impressie, 35
frequentatief, 91
impressionisme, 88, 112, 114
inhoud, 3o vlgg., 39 vlgg. 83,
Gebonden (en ongebonden)
94, 102, 107, 114, 121, 125
Stijl, I 2 I
vlgg.
gebruikswijze (v. woord), 8-io, initiaal accent, 75
36, 81, 82; soorten, 20, 81 intellect, 46, 121, 126
gedachte-streep, 104
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intensivering, 29, 73-78, 93, 96, metaphoor, 78-89, 95, 113
98, 99, 103, 104, I 13, 126 metaphoriek, 109, 113
metonymia, 87
interjectie, 23
interpretatie, 35- 3 7, 64, 65, 75, metrische groep, 123
84, 86, 96, 97, io8 metrisch proza, 120, 124
inversie, 28, 29, 75, 99, 108
metrum, 3 3, 65-73, I20 vlgg.
middelmatige stijl, 112, 113
ironie, 87
isochronie, 63, 67
middenrijm, 54, 55
mimiek, 43
Jambe, 61, 68, 69, 92, 121, 122, modaliteit, 34, 45
124 monoverbale zin, 7o
muziek, 40, 47, 51, 6o, 6i, 64,
Karakter (en stijl), 109, I I 5,
72, 75, 77, 98, I0I, 104, I I 3
123, 126
116
kennistheorie, 48, 84
muzikale stijl, 112
kernachtige stijl, 112
Naamsoverdracht, 79, 8o
ketendicht, 55
klank, 30, 39, 51-73, 8o
neologisme, 22-26, 82, 90-92, 94,
103
klank-harmonie, 57, 6o, 65, 94,
113 nevenschikking, 100
klank-nabootsing, 23
noemen, 23, 37
klank-symboliek, 57-6o, 96
nomen actionis, i18
klank-voorstelling, 101, 102
normaal taalgebruik, 41, 44, 52,
70, 72, 73
klassieke poezie, 88, 112-114
klinkklank, 6o, 73, 83, 126
normatieve wetenschap, io
koppelteken, 102, 103
objectieve stijl, 1 1 2
kunst, 38, 82
objectiviteit, 34
Lage stijl, 112, 113
omgangstaal, 41
leestekens, 103, 104
omkering, 77
lettergreep, 5 3 , 6 3 , 66 vlgg.
onaesthetisch, 6o, 72
letterlijke betekenis, 81
onderschikking, zoo
onornatopee, 2 3 , 58, 90
letters, 'or
onverenigbare beeldspraak, 86,
leugen, 84, 85
87
leuze, 38, 39, 45
ornamentiek, 77
literair genre, III-114
overdracht(elijk) , 79-81
literaire persoonlijkheid, 109
literair taalgebruik, 73, II2
overeenkomst, 85
literatuurgeschiedenis, 48, no
Pauze, 44, 6o, 61, 67, 102, 123,
lyriek, 3 4, II0-II4
124
personificatie, 88, 89
Maatdwang, 92
persoonlijkheid, 38, 47, 83, 87,
mededeling, 3 1, 32
107-110, 117
menselijke persoonlijkheid, 109
13 2

samenstelling, 13, 22, 24, 25, 113
51, 52, 63, 101, 116 scanderen, 68-71
scheppen, 82
phonetica, 66
phonetisch aspect, 31, 39, 73, schilderkunst, 47, 114, 126
88, 122 schoonheid, 38, 113
schoonheidsontroering, 38, 6o,
phonetisch-semantische een63, 73, 88, 89, 107, 127
heid, 9, 3o, 39, 66, 81, 103
plaats (v. woord), 28, 29, 74-76 schrift, 44, 45, ioi-1o6
schriftelijk taalgebruik, 43 , 44
plastische stijl, 112
poezie, 53, 61, 64, 105, I10, 112- schrijftaal, 44, 95
115, 12o-127 secundaire (omgekeerde) associatie, 58-6o, 74, 94, 96, 126
poetisch stilisticum, 123
semantisch aspect, 31, 39, 122
prefix, 22, 24, io8
prescriptieve wetenschap, 39, 45 simplex, 22, 25
sonnet, III, 123
prismatische stijl, LIZ
proza, 53, 55, 64, 105, 112, 114, sociale functie der taal, 90
120-127 spanning, 89, 99, 100
spelling, 73, 101-104
proza-metrum, 7o, 71
proza-rhythme, 7o, 71
spondee, 123
stembezieling, 65
psychologie, 48, 66
stemming, 3 7, 3 8, 88, 126
puntjes, 104
stijl-critiek, 36, 37, 42, 83, 84-86
purisme, 26
stijl-element 21, 41, 47, 49-51
Realistische stijl, 112
en passim
rederijkersgedicht, 105
stijl-fout, 16-19, 26-29, 86
regelmaat, 67, 71
stijl-kring, 15, 46
stijl-niveau, I I 2, 113
rhetor, 45
rhetorica, 3 9, 45, 49, 109
stijl-periode 47, 110, 114
rhetorische figuur, 89
stijl-soort, 47, 53, 107-127
rhetorische stijl, 45, Ho, 112 stilerende stijl, 112
rhetorische vraag, 118, 120
stilisticum, zie stijl-element
rhythme, 33, 65-73, 8o, 94, 99, stilistiek, 39, 49; theoretische
mo, 107, io8, 113, 119
st., io8; practische st., io8
rijm, 33, 51-6o, 65, 66, 7o, 73, stilistische grammatica, 99
88, 99, 12o-126 strofe, 125
rijmdwang, 92
subjective stijl, 112
rijmend proza, 55
sub i ectiviteit, 33
romantiek, 88, 109, 112, 116
suffix, 22
rust, zie gauze
suggestieve stijl, 112
rustige stijl, I 12, I I 3, 117, 119 symmetrie, 110, 118, 122
syncope, 92
Samengestelde zin, 27, 28, 99, synecdoche, 87
Ioo synoniemen, 16, 18, 25 46, 86
samenstellende afleiding, 91
phoneem,

II, 12, 23, 31, 32,
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syntactische groep, 55, 6o, 62, Variatie, 122, 123
98-100, 122-124 verband, 73, 77, 78, 96, 97
syntactisch schema, 13, 14, 26- verbuiging, 12, 24
29, 74, 98, 99 vergelijking, 89, 95, 114
vermoeden, 34
syntaxis, 28, 99
verrassing, 99
synthese, 47
vers, 55, 67, 122-126
synthetische stijl, 112
verschil, 52, 66, 68, 71
systeem, 49-51, III, I12
versregel, 55, 105, 122, 124
versvoet, 121
Taal (kenmerken), 11-14, 58
verwaande stijl, II2
taal-critiek, 46
verwachting, 99
taal-drempel, 23
taal-element, I I vlg., 27, 30, 41, 81 visueel symbool, 101, 103, 105
vol rijm, 53-56
taal-fout, zie afwijking v. taal
taal-gebruik, 13, 1 4, 26, 48, I 22 vorm, 3 o-3 3, 3 9-42, 93 , Ioo, 114,
116, 125-127
taal-kring, 15, 46
vorm-principe, 54, 55, 68-7o, 73,
taal-metaphoor, 82, 83, 85
99, 122-127
taal-metrum, 72
vraag, 29, 3o
taal-onmacht, 36, 3 7
vraagteken, 102
taal-organisme, 36, 37
vreemde woorden, 16, 26
taal-stijl, 46, 92
vrije verzen, 120
taal-verstaan, 85, go, 98
tante Betje, 28, 98
Werkelijkheid, 33, 34, 45, 84, 107,
73 76
lli n g , 73,
tegenstelling,
11o
tempo, 63, 64, 7 1 , 94
wetenschapstheorie, 7 8 , 79, " 0,
term, 8, II, 20, 49-51
III, 121
thesis, 67-72
woord(theorie), 8, 9, 26, 39, 66, 81
tijd (en taalgebruik), 97
woord-accent, 73
timbre, 32, 51, 52, 7o
woordenschat, 11, 12, 14, 15, 16,
Loon-dour, 51, 61-64, 66
21, 33
toon-hoogte, 51, 63, 66
woordgebruik I 1-21, 73-89, 102
toon-sterkte, 51, 64-67
woord-ontlening, 26
trochae, 68, 69, 92, 115
woord-verandering, 9 2 , 94
troop, 89
woord-vorming, 12, 13, 21-26,
tussenwerpsel, 23, 34
89-94
tussenzin, 27, 100
twijfel, 34
Zakenbrief, 28
zekerheid, 34, 45
Uitdieping, 116, 118
uitdrukking, 33-38, 45-47, 59-61, zin, 13, 26- 3 o, 40, 6 3 , 70, 94-101
73, 78, 82 en zie expressie zinsmelodie, 13, 14, 29, 30, 32,
67, 95, 102
uiterlijke versiering, 39, 52, 53,
126 zinsvorming, 26-30, 76, 94-101,
108, 115, 117-119
uitroep, 39, 3o
uitroepteken, 104
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