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A.
Aanhooren (Ten - van)

240

Aanschouwen (Ten - van)

240

Afwerpen (Vruchten -)

272

Age (uitgang)

144

Als en dan

274

Anemoon

277

Ani, an
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Annus gratiae

13

Arcadisch herder

13

Arles

16

Armzalig

87
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Babbelguisjes

78

Babbelkous

305

Bagijn

79
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306
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277

Bats

166

Batsch

166

Beduidend

272

Beginnen
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Bekaaid

245

Bemerking
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Beniden
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Benijden
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Bepockpett
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Bewaren
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Bidden
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Bille

103

Blaaskaak

304

Bok (Een - schieten)

188

Bolleboos

74

Botten

361

Brakbeende

361

Brieschen

151

Bröder (C.G. -)

18

Bruineeren

163

Bruischen

151

C.
Candidaat

278

Cordeweener

76

D.
Daarstellen

270

Dagerheid (mitter - ruymen)

338

Desnoods

72

Deze

2, 3, 5, 361

Dietsch

37

Doen

183

Dompelijk

6, 325

Doodlid

304

Doorvoeren

277

Doren

37

Dorper

37

Dorren

39, 186
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Doubletten

17

Drassig

88

Driesprong (De - van Hercules)

9

Druut

338

Duimpje (Iets op zijn - weten)

141

Duizende(n)

240

E.
Eer

63

El

11

Ellende

10, 11, 12

En

99, 342

Ende

183

Erinneren

283

Essig

88

F.
Fazant

278

Flus

137
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X

Fraai

Bladz.
20-28, 82, 339

Frô

20-28, 82

Frâna

25

Franeker

25

G.
Gaan

182, 187

Geitenmelker

280

Gene

2, 3, 4

Genootschap

79

Genotmiddel

45

Gewelddadig

238

Gewente

289

Gezegdes-zin

331-334

Gheronnen

111

Giemant

338

Glimpend

284

Gulferen

99

Gulpen

99

H.
Haag

80

Haan (Gallische -)

66

Halsstarrig

228

Hart

69

Hebben

109

Heiet

240

Hijschen

151

Hoe

79

Honderde(n)

240

Houden

143
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Houwens

298

Huisteknuiste

361

Hypocras

293, 300

Hypocratisch nat

293, 300

I.
Immer

275

Isegrim

106, 186

Ivo

5

J.
Jaar en dag

248

Jemand (Hd.)

338

Jonnen

37

K.
Kadzand

345

Kakelbont

281

Kakelen

360

Kalverkniede

361

Kapoenen

9

Kastie spelen

16

Keersgieter

100

Kei

244

Kemphaan

306

Klapspaan

307

Kleurennamen

281

Klikspaan

28

Knecht

298, 302

Knielsvat

81

Koeien

339

Kogel (De - is door de kerk)

7
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Kokinjes

17, 181

Koortsepilletje

360

Korte (De -)

75

Kortewarier

75

Kouter

284

Krappe

29-34

Kris

290

Kwakzalver

91

L.
Lachen

129

Lachter

107

Lamzalig

87

Lede (Van liever -)

292

Leeraar

253

Let spelen

73

Lichtekooi

77, 307

Liever (Van - lede)

165, 292

Lijk (uitgang)

239, 276

Lodder

168-173

Lodderlijk

168-173

Lodderoogh

173

Loochenen

151

M.
Maar

109

Madoc

36

Man

7

Me

361, 362

Medeopname

246

Meede

29-34

Meekrap

29-34

Meerdere

271
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Melkmuil

303

Mellen

160

Men

361

Metterdaad

145

Meugebet

335

Moederziel alleen

248

Moer in 't slick

299

Moeras

178

Mogtende

149

Molle

362
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Mollepooi

Bladz.
362

Mortepaai

336

Mullen

34

N.
Naamvallen (Absolute -)

22-99, 340-342

Naast

271

Nagelaar

17

Ne

342

Neven

271

Nijd

127, 326

Nimmer

275

Nood

71

Nooit

275

O.
Of

342

Omberen

111, 183, 187

Omgeving

44

Omme

182

Omnaghel

84

Omtrent

250

On

182

Onbestemd

269

Onderbreken

348

Onderhavig

103, 347

Onderwerpszin

331-334

Onschelbaar

164

Onscone (Mnl.)

182

Ontberen

187

Onzen-lieven-Heersbeestje

280
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Oog

44

Oogst

83

Oorworm

280

Ootje knikkeren

16

Overreden

90

Overtuigen

90

P.
Paapjes

17

Paketboot

72

Pakket

72

Pal

335

Parade

19

Parelmoer

278

Pas (Iemand den - afsnijden)

7

Peenen

161

Pel

161

Pellen

161

Peper (- op de pens)

19

Perkament

108

Perpioen

362

Piet

280

Piewitte

361

Pijnen

162

Pijnigen

162

Pimpelpaars

281

Pinksteren

39

Pissebed

280

Plakkers

17

Polte

362

Pondspondsgewijze

246

Porselein

278

Python

300
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R.
Rampzalig

87

Rechtvaardig

288

Rei

297, 302

Reigersvliet

345

Retzine

34

Rij

297, 302

Rijks-hoogere-burgerschool

253

Rinnen

28

Roer

84

Rond

276

Rondom

276

Ruw

24

Ruytervoer

156

S.
Saer (Mnd.)

174

Saermeer

177

Sammelen

175

Saren

174

Schoffel

17

Schoepen

362

Schorseneeren

278

Sin

7

Sinxen dage

39, 186

Sj

231-233

Sjaren

174

Sleepen

239

Slepen

239

Sluik

19

Spakerig

6, 40, 156

Speldje (Ergens een - bij steken)

90

Spes patriae

16
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Staerblint

183

Strafrechterlijk

239

Stroo

27

Stroopen

163

Synoniemen:
Bewaren, beweren

65
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XII

Haat, nijd

Bladz.
127

Naast, nevens

271

Nimmer, nooit

275

Oorzaak, reden, grond

64

Pijn, smart

163

Volkomen, volslagen

273

T.
Tameer

179

Tartuffe

8

Tegen

176

Ten

243

Ten gevolge

145

Tenzij

145

Ter

243

Tiegen

28, 128, 129

Tien

128

Tienen (Een - kaars)

9

Tijtgat

104

Tjaermeer

177

Tjaren

174

Touwen

76

Trameer

179

Tyrtaeus

14

U.
U (uw)

329, 330

Uitgedost

250

Uitweiden

237

Ulevel

278
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Us

242

V.
Vaan

100

Vaardig

288

Vaen

182

Vaudeville

278

Verbijsteren

296, 301

Verenkelen

103

Verhee (Wouter -)

86

Verkapt

274

Verkazevaten

362

Verlangen

336

Vernoyen

36

Verrassen

150

Vers

14

Vetlok

100

Vettewarier

75

Violen laten zorgen

8

Visch (Met - gelaan zijn)

361

Volkomen

273

Voltooien

76

Vonnissen

241

Voornaamwoorden (De bep. der -)

146-149

Voorradig

276

Voort

88

Vreugde

22, 340

Vrô

25

Vronen

25

W.
Wambuis

305

Wandaad

310
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Webben

149

Weedemaand

30

Weergeld

248

Wei

88

Wellicht

80

Weten

145

Weytingh (H.)

18

Wikke

363

Wildebras

306

Windbuil

306

Wisselen

102

Worden

107

Wrang

250

Z.
Zeem

76

Zeer (Het - van onse tijt)

19

Zegen

91

Zier

18

Zich

275

Zinnelijk

167

Zoengeld

248

Zoetvoerig

158

Zuipbloedt,

165
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Register van de voornaamste zaken, welke in den Negenden Jaargang
van ‘Noord en Zuid’ werden behandeld.
Bastaardwoorden

Bladz.
234-237

Boekbeoordeelingen

47-53, 190-201, 363-375

Boeken (Lijst van nieuwe -)

54-60, 119-124, 202-204, 264-268,
313-316, 375-380

Bronbeek, door E.J. Potgieter

282-292

Dialecten

225-231

Dierennamen (Oorsprong van -)

279-280

Duitsch (Invloed van het - op onze taal) 344
Examens (- in de Ned. taal)

317-324

Examens (Taaloefeningen van
vergelijkende -)

142-145

Figuurlijke taal

152-155

Gallomanie

350-355

Hofwijck (Huygens' -)

343

Hoogstraten (David van -)

363

Huygens (Verklaring van uitdrukkingen 137-141, 293-299
uit -)
Kritiek en Antikritiek (P. Kat's
Spraakkunst)

114-118

Middelnederlandsch (Van den Vos
Reinaerde)

25-40, 105-111

Milton en Vondel

254-258

Mittelniederländische Grammatik van Dr. 190-201
J. Franck
Moedertaal (Studie onzer -)

205-224, 258-260

Naamvallen

249-251

Naamvallen (Absolute -)

92-99, 340-342, 371

Onderwerps- en Gezegdeszin

337-334

Onderwijs in de Moedertaal

317-324

Samenstellingen (Eigenaardige -)

303-308

Sj. (Een eigen schrijfteeken voor -)

231

Spotternij in de taal

278
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Spraakkunst en taaloefeningen

308-312

Taalverrijking

345-360

Taalzuivering

345-360

Verbuiging van alleenstaande
aanwijzende voornaamwoorden

1-5

Verouderde woorden

221-225

Vondel

254-258

Voornaamwoorden (Bezittelijke -)

329-330

Voornaamwoorden (De bepaling der -)

146-149, 157

Vragen beantwoord

5-20, 61-73, 157-173

Vragen (Naar aanleiding van -)

112, 113

Zinsontleding

13, 16, 63, 144, 321, 331-334
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Register van de voornaamste zaken, welke in ‘De Bibliotheek’ werden
behandeld.
Amman

Bladz.
163

Baerle (Suzanne van)

167

Beets

99

Beweging (Nederlandsche -)

63

Beweging (Vlaamsche -)

61

Beweging (West-Vlaamsche -)

61, 64

Bewegingen (Van drie -)

61-64

Bilderdijk

111, 113, 131

Bo (L. De -)

146-155

Bogaers (Mr A.)

137

Bosboom-Toussaint (Mevr.)

132-134

Brandt (Gerard)

85, 86

Breeroo (G.A.)

178-192

Bruiloftszang

4, 5

Burgersdijk (Prof.)

144

Clarissa Harlowe

80, 81

Comic English Grammar

93

Comic Latin Grammar

93

Degérando (Jos. Marie)

161

Donne (John)

82, 83

Drost (Aernout)

163-166

Effen (Justus Van -)

71-78

Frijlinck (Hendrik)

143

Griane (Breeroos -)

181, 184

Hasebroek (J.P.)

140

Hazlitt

134, 135

Hermigard van de Eikenterpen

163-166

Huet (Coenraad Busken)

170-178

Huygens (Constantijn)

82

Huygens (Cornelie)

143
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Idioticon (West-Vlaamsch -)

148-155

Karakterteekening

40

Kate (J.J.L. Ten)

103, 104, 105

Klankmethode

158

Kok (A.S.)

144

Lamb (Charles)

140

Lennep (Mr. Jacob Van -)

86-90

Lied (Het -)

2, 3, 24

Lied (Het - bij Vondel)

1-27

Lindo

140-143
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XV

Loffelt

Bladz.
145

Macpherson

112

Mensing (C.M.)

143

Montana (Pieter)

156-163

Moore (Thomas)

105

Morhof (D.G.)

159

Opzoomer (Prof.)

145

Ossian

111-119

Pamela

79, 80

Polyxena (Samuel Coster's -)

27-60

Pope (Alexander -)

128-131

Potgieter

135

Richardson (Samuel -)

78-82

Rodderick ende Alphonsus (Breeroos -) 178
Scott (Walter)

88, 99

Southey (Robert)

125-127

Spectator (Hollandsche)

72-78

Spreeckonst (De - van Pieter Montans)

156-163

Starter

67-71

Stomme Ridder (Breeroos -)

181, 183

Struys (Jacobus)

85

Taalbeweging (West-Vlaamsche -)

148-155

Tale (The Winter's)

186

Thackeray

140

Treurzangen

13, 14

Versbouw

6, 7

Vondel

25, 26

Vos (Jan)

85

Wolf en Deken

82

Zangen (Vaderlandsche -)

17
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Een vraag aangaande de verbuiging van allenstaande aanwijzende
voornaamwoorden.
Bijvoegelijke naamwoorden, zelfstandig gebruikt, nemen de verbuiging aan van
zelfstandige naamwoorden. Dit wordt thans algemeen erkend. In de dagen van
We i l a n d moge het gebruik medegebracht hebben, dat zij in het mannelijk enkelvoud
als bijvoegelijke naamwoorden, en alleen in het meervoud als zelfstandige
naamwoorden verbogen werden1), ieder zal het thans wel met B i l d e r d i j k eens
zijn, dat het niet aangaat ‘in 't enkel- en meervoud volstrekt strijdig te handelen, en
dit volstrekt strijdige tot regel te nemen.’2) Over den regel bestaat dus geen verschil
van gevoelen. Ook in de toepassing heerscht nagenoeg eenparigheid. Niet voldoende
is het, dat een bijvoegelijk naamwoord niet door een substantief gevolgd wordt, het
moet werkelijk zelfstandig optreden; niet terugslaan op een voorafgaand zelfstandig
naamwoord, dat kortheids- of welluidendheidshalve niet herhaald wordt, maar zelf
de rol van een zelfstandig naamwoord vervullen.
Vandaar - het is onlangs te recht in dit tijdschrift opgemerkt - de regel, dat a l l e ,
v e l e , s o m m i g e , enz., alleen van p e r s o n e n gebezigd, een n aannemen, vermits
zij alleen in dat geval werkelijk zelfstandig kunnen optreden.
Dies schrijft men: ‘A r m e n en r i j k e n juichten de tijding der overwinning toe,’
maar: ‘in alle buurten, r i j k e en a r m e , heerschte groote opgewondenheid.’
Eveneens: ‘Ve l e n begrijpen het nut der taalstudie niet,’ maar: ‘van de stukken in
Noord en Zuid blijven v e l e (ook dit?) ongelezen,’ of ‘v e l e der lezers van Noord
en Zuid wisten dit reeds lang.’
Dit alles is bekend. Bekend is het ook, dat van de bezittelijke voornaamwoorden
het zelfde geldt als van de bijvoegelijke naamwoorden. Hierbij valt echter op te
merken, dat het bezittelijk voornaamwoord, door geen zelfst. nw. gevolgd, zich door
een bepalend lidwoord laat vergezellen, waardoor het soms den schijn heeft, dat het
zelfstandig optreedt, waar het werkelijk als adjectief gebruikt wordt. Wie het
onderscheid tusschen de wijze, waarop het bezittelijk voornaamwoord gebezigd
wordt in: ‘ik heb de m i j n e n lief’ en in ‘uwe

1) Nederduitsche Spraakkunst, Amst. 1805, blz. 99.
2) Taal- en dichtkundige verscheidenheden, IV, bl. 57. BILDERDIJK drukt zich vrij kras uit: ‘dat
men zich verhardt, om in 't enkel- en meervoud volstrekt strijdig te handelen, en dit volstrekt
strijdige tot regel te nemen, dit is wel een der sterkst teekende merken van deze zich alles
aanmatigende en alles verwoestende eeuw, die gelukkig ware zoo men ze bij onze Grooten Overgrootouders weder ter school zenden mocht, om te leeren denken en spreken.’
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ouders zijn rijker dan de m i j n e ’, niet in het oog houdt, staat aan eene dergelijke
misvatting bloot als het jongmensch, dat op de verklaring van den vader zijner
uitverkorene: ‘mijne dochter zal nooit de uwe worden,’ vrij nuchter ten antwoord
gaf: ‘ik begeer haar ook niet tot dochter.’
Dit alles is vrij eenvoudig. De lezer wist het reeds lang.
De moeilijkheid ontstaat bij het aanwijzend naamwoord. Niet bij d i e , hetwelk
zijne gewone pronominale verbuiging nooit verliest, maar bij d e z e en g e n e .
Ofschoon L a m b e r t t e n K a t e leerde, dat op d e z e het zelfde als op de
bijvoegelijke naamwoorden van toepassing is1), en ook H o o f t 2) en Vo n d e l 3) reeds
de verbuiging van dit woord als zelfstandig naamwoord kenden, zijn onze
hedendaagsche schrijvers het met zich zelve daaromtrent volstrekt niet eens. Het
enkelvoud baart weinig moeilijkheid. In het mannelijk enkelvoud wordt d e z e nooit
anders verbogen dan d e z e , d e z e s , d e z e n . Ik laat hier ten overvloede eenige
voorbeelden volgen:
1. ‘Het eerste bevel, dat hij aan Parma zond, schreef dezen voor, zich in Nederland
te onthouden van alle ondernemingen, die’, enz. (R. FRUIN, Tien jaren uit den
tachtigjarigen oorlog, 3de uitg. bl. 21).
2. ‘De Rijksraad was verdeeld: de wereldlijke leden wilden Frederiks oudsten
zoon Christiaan tot koning kiezen, maar de prelaten wilden dezen niet, omdat hij
Luthersch was’. (TER GOUW. Geschiedenis van Amsterdam, IV, 229).
3. ‘Een poging om Philips te bevredigen werd door dezen koel en smadelijk
afgewezen.’ (R. FRUIN, t.a.p. blz. 73).
Ten aanzien van het meervoud is het opmerkelijk, dat men bij de zelfde schrijvers
nu eens de sterke en dan weder de zwakke verbuiging aantreft, zonder dat daaraan
een beginsel schijnt ten grondslag te liggen. Eenige voorbeelden zullen dit staven.
Voorbeelden van deze in den eersten en den vierden naamval meervoud:
1. Het vallen van den avond, het stormachtige weer en de nabijheid der kusten
belette de Britten de aan lij zijnde Bataafsche schepen te vervolgen. Deze hadden
hierdoor gelegenheid, om den koers naar Texel te richten.’ (MR. J. VAN LENNEP,
Voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland, IV, 151).
2. ‘Zij wendden zich tot burgemeesteren en deze deden eene poging om de
gedaagden in de stad te houden. (J. TER GOUW, Geschiedenis van Amsterdam, IV,
139).

1) Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel Nederlandsche Sprake. Amst. 1723 I bl.
477.
2) H o o f t Waarnemingen, voorkomende achter het eerste deel van TEN KATES Aenleiding,
3) Zie B HUYDECOPER, Proeve van Taal- en Dichtkunde, enz. Amst. 1730, blz. 9.
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3. “Al die gratiën kwamen ten laste der kleine steden en dorpen. 't Is dus niet te
verwonderen, dat deze... een requeste aan den Keizer inleverden.” (J. TER GOUW,
t.a.p. IV, 463).
4. Zij hadden het advies der beide stads-advocaten gevraagd, maar deze schijnen
daarmeê nog niet gereed geweest te zijn.’ (J. TER GOUW, t.a.p. IV, 266).
5. ‘Schilders en beeldhouwers loopen zij in den weg op hunne ateliers, aan de
Sardou's vragen zij, hoe deze wel hunne boeiende en treffende drama's maken.’ (C.H.
DEN HERTOG, De Gids 1885 I, 500).
6. ‘Voor geleerden is het niet bestemd; alleen zou het mij aangenaam zijn, wanneer
deze meenden het met vrucht te kunnen gebruiken om eene reeks van voorbeelden
voor de verschillende figuren telkens bij de hand te hebben.’ (DR. J. TE WINKEL De
grammatische figuren in het Nederlandsch (voorbericht).
7. ‘Te vergeefs bad telken jare de Raad van State dat de overige gewesten dit goede
voorbeeld mochten volgen. Deze durfden hun ingezetenen niet zoo gevoelig bezwaren.
(R. FRUIN t.a.p. blz. 48).
8. “Zoo het mogelijk was, diende men zelfs Elisabeth door vredesaanbiedingen
van de zaak der Nederlanden af te trekken, om deze, aan zich zelve overgelaten, des
te zekerder ten onder te brengen.” (R. FRUIN, t.a.p. blz 8).
Voorbeelden van dezen in den eersten en in den vierden naamval van het meervoud:
1. “Er werden afgevaardigden naar Brussel gezonden, en dezen spraken den 2n
Augustus met den president Viglius en den Heer Van Beveren.” (J. TER GOUW, t.a.p.
IV, 459).
2. “Ongelukkig had hij over weinig of geen Spanjaards te beschikken, en dezen
waren verreweg zijn beste soldaten.” (R. FRUIN, t.a.p. blz. 100).
3. “Integendeel, zoo in mijne Bijdragen of elders door anderen op de bewerking
bedenkingen zijn gemaakt, grondden dezen zich op het blijkbaar streven der Redactie
om het Ontwerp van 1851 ten volle uit te voeren.” (DR. A. DE JAGER in den
Tijdspiegel 1877 I, 114).
4. “Deze eerste bundel geeft er 21 op 15 bladen te zien in keurig geslaagden
lichtdruk; weldra, hopen wij, zullen er meer volgen. Maar reeds velen van dezen
verraden de meesterhand.” (PROF. DE HOOP SCHEFFER, De Gids 1885 I, 331).
5. De dichter in Den Haag laat drie zonen, eene dochter en zes kleinkinderen na,
en, onder dezen Christiaan Huygens.’ (J.A. ALBERDINGK THIJM, De Gids 1871, I,
240).
6. ‘Om nu niet te gewagen van een reeks eerwaardige mannen mede hier ter aarde
besteld... laat mij onder dezen alleen Uri Halevi... noemen.’ (PROF. DE HOOP
SCHEFFER, t.a.p. I, 334).
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7. ‘Onder dezen was een indisch planter, die in afwachting van zijn besluit omtrent
de plaats, waar hij zich vestigen wilde, in Walstadt was komen wonen.’ (G. KEELER,
Flikkerende Vlammen, I, 184).
8. ‘Enkelen... vielen hem af.... Onder dezen behoorde ook François Franken’. (R.
FRUIN t.a.p. blz. 67).
9. ‘De Staten konden, naar 't schijnt, niet aan de verzoeking weêrstaan, om de
predikanten als werktuigen te gebruiken tot schraging van hun gezag. Zij wisten wat
dezen op het volk vermochten.’ (D. VEEGENS, Hist. Studiën, II 76).
10. ‘Sommige lieden kunnen uit hoofde van organische gebreken of uit gemis aan
oefening enkele bestanddeelen van woorden niet duidelijk uitspreken; dezen hebben
dan eene gebrekkige uitspraak.’ (L.A. TE WINKEL, Grondbeginselen, 1885 p. 5).
Terwijl er dus ten opzichte van het enkelvoud nagenoeg eenparigheid heerscht,
gebruiken onze schrijvers in het meervoud d e z e en d e z e n door elkander. Welke
spelling is nu de juiste?
Eén punt moet vaststaan; bij enkel- en meervoud behoort de zelfde regel te gelden.
Wie in het enkelvoud v a n d e z e n schrijft, kan niet in het meervoud eveneens v a n
d e z e n schrijven. Is omgekeerd d e z e n in den eersten en den vierden naamval van
het meervoud goed, dan moet het enkelvoud in den derden en vierden naamval mann.
d e z e zijn; al strijdt dit laatste ook tegen het gevestigd gebruik.
De eerste vraag, die bij ons oprijst, is: wordt d e z e in de aangehaalde voorbeelden
werkelijk zelfstandig gebruikt? Ik weifel eenigszins met mijn antwoord.
Werkelijk zelfstandig gebezigd wordt het in de uitdrukking ‘deze en gene.’
‘Hoe veel verschil van opvatting bestaat er toch in de wereld! d e z e beweert dat
de mensch tot geluk geschapen is, g e n e acht het leven niet levenswaard.’ Hier
treden d e z e en g e n e ongetwijfeld zelfstandig op.
Ook kunnen beide woorden, ofschoon alleenstaande, zuiver bijvoegelijk gebezigd
worden. In den zin: ‘legt al die boeken, deze hier en die daar bij elkander’ treedt deze
evenzeer bijvoegelijk op als rijke en arme in den volzin: ‘in alle buurten, rijke en
arme, heerschte groote opgewondenheid.’
Anders is het met de reeks aangehaalde voorbeelden gesteld. Men kan den zin:
‘Zij wendden zich tot burgemeesteren en d e z e deden eene poging om de gedaagden
in de stad te houden’, niet aldus aanvullen: ‘zij wendden zich tot burgemeesteren en
deze burgemeesteren’, enz., vermits er dan slechts van enkele burgemeesteren iets
verklaard zoude worden, wat thans van alle gezegd wordt. Tegenover ‘deze
burgemeesteren’ zoude de lezer zich andere bur-
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gemeesteren voorstellen, waarvan opzettelijk niet gesproken wierd. Zoo is het ook
met de andere voorbeelden: ‘Er werden afgevaardigden naar Brussel gezonden, en
dezen spraken den 2den Augustus met den President Viglius en den Heer van
Beveren’; leest men in plaats van dezen deze afgevaardigden, dan ligt de
gevolgtrekking voor de hand, dat de vorige afgevaardigden verzuimd hadden, wat
door d e z e gedaan werd. Deze neemt hier in den zin de zelfde plaats in als het
persoonlijk voornaamwoord, en zoude door hij of zij, of door dezelve kunnen worden
vervangen; het vervult de zelfde rol als de eersten en de laatsten in den zin: ‘het
verschil tusschen de Franschen en de Nederlanders is groot, de eersten zijn
wispelturig, de laatsten bezadigd;’ zoodat als men aanneemt, dat d e e e r s t e n en
d e l a a t s t e n hier zelfstandig gebruikt worden (evenals in: de eersten zullen de
laatsten zijn), het zelfde ook in de aangehaalde voorbeelden van deze moet gelden.
Ik meen dan ook inderdaad, dat in de reeks aanhalingen, die ik heb medegedeeld,
deze de rol van een zelfstandig naamwoord vervult.
Dus meervoud dezen, dezer, dezen, dezen? Dan ook mann. enkelvoud deze, dezes,
deze, deze.
Doch ik zie niet in, waarom het woord, zelfstandig gebruikt, ook als zelfstandig
naamwoord zoude verbogen moeten worden, hetgeen toch met die nimmer het geval
is.
Intusschen, ik geef mijn gevoelen voor beter.
Mogen onze taalgeleerden ons eindelijk eens uit deze moeielijkheid verlossen!
MR. C. BAKE.

Vragen beantwoord.
CLVI. Hij straft, hij merkt het niet!
(Staring's gedichten, Ivo, blz. 145.)
Heeft Ivo macht om te straffen?
Ivo, een Friesch edelman, was met Willem II naar Aken opgetrokken. Elk edelman
was in dien tijd, toen het leenstelsel nog in volle werking was, verplicht, zijn vorst
in tijd van oorlog met een bepaald getal krijgers te vergezellen. Die edelman had
over zijn krijgers niet alleen het bevel, maar hij was er heer en meester van. Vandaar,
dat elk edelman macht had om te straffen. Zoo ook Ivo.
Vl.
L.P.A.
Terecht schrijft ook een ander inzender:
Het aangehaalde: hij straft het niet; hij merkt het niet, n.l. het schorre getier en
gezang ten spot van bedroefden; het dorgetrapte veld, de geplunderde bosschen en
hagen, moet zeker niet al te letterlijk worden opgevat. Blijkbaar zijn deze woorden
de over-
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gang tot de schildering van Ivo's gemoedstoestand, waarop slechts het beeld van
zijne geliefde invloed oefent.
Doch bovendien: Ivo is een Friesch edelman, die is toch zeker over anderen gesteld.
J. SJ. LANGERAAP.
CLVII. 't Verderf.... zal zwichten, op den wenk eens Helpers uit den hoogen, die
voor zijn zuster - hier aan 't stof gekluisterd - waakt! (Ivo, van Staring.) Hoe zit die
familiebetrekking in elkaar?
Met den Helper uit den hoogen wordt Jezus bedoeld, die de menschen steeds zijne
broeders en zusters noemde. Zoo beschouwd is Juta, die binnen Akens muren leefde,
eene zuster van den Helper uit den hoogen.
Vl.
L.P.A.
CLVIII. In Ferdinand Huyck, uitgave '82, blz. 17 komt de uitdrukking voor
spakerige nevelachtigheid.
Wat beteekent spakerig?
B.
Zie over spakerig een paar artikelen in dezen jaargang.
CLIX. De heer Stellwagen geeft in zijn werkje: ‘Verleden en Heden’ het volgende:
Waren die manne also behoet,
Dat si ogen, sin ende moet
Wel consten besniden,
So ware vrouwen minne spoet:
Nu werden si van minnen verwoet,
Diere dompelike toe tiden.
Dit doet vrouwen beniden.
Wapene Martijn, 71de Strophe.

Dit stukje wordt gegeven, om aan te toonen, dat benijden oudtijds beteekende: niet
kunnen velen, verdragen, uitstaan.
't Is mij niet mogen gelukken het voorbeeld in hedendaagsch Nederlandsch over
te brengen en de zin ervan is mij niet duidelijk. Hoe moet ik die strophe verstaan?
Waren die manne also behoet,
Waren de mannen zoo bedachtzaam,
Dat si ogen, sin ende moet
Dat zij oogen, zinnen en gemoed
Wel consten besniden,
Wel konden betoomen, (bedwingen)
So ware vrouwen minne spoet:
Dan ware vrouwenmin spoed:
(Dan zouden de vrouwen spoedig beminnen:)
Nu werden si van minnen verwoet,
Nu worden zij liefdedronken
Diere dompelike toe tiden.
Die er blindelings naar haken.
(Die met alle geweld op liefdesavontuur uitgaan.)1)

1) Dompelijk, bijw. van dompen = dompelen, indompelen; tiden = tijden, tijen, tijgen, wekken.
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Dit doet vrouwen beniden
Dit juist kunnen vrouwen niet velen.
J.E.T.G.

Vooraf de verklaring van eenige woorden en vormen.
Die manne, Een dichter uit onze dagen zou de mannen geschreven hebben, daar
wij verschillende vormen voor 't bep. lidw. en 't aanv. voornw. hebben. - De
verbuiging van man in 't Mnl. is drieërlei: het heeft in den nom. plur. man,
waarschijnlijk de oudste vorm, ontstaan uit men, Eng. men, de meervoudsvorm met
den Umlaut, nog over in het onbep. voorn. men, man heeft in den gen. sing. mans
en in den plur. mans of in den gen. s. mannes, in den dat. manne en in den plur.
manne.
Also of noch alsoo bij een bijv. nw. beteekent meer: noch also quaet = boozer.
Ook in 't Maastrichtsch worden dikwijls uitdrukkingen gehoord als deze: Er heet
alsoe leef gei geld = Hij heeft liever geen geld.
sin. Een woord van ruime beteekenis, gebruikt voor ‘den zetel van het denken
zoowel als van het gevoelen, van het weten, zoowel als van het willen, dus hoofd en
hart beiden. Lsp. gloss.
moet bet. gemoed, gedachte, verstand, hart, aandoening, toorn.
consten van connen. Praes. can, coonnet, can, connen, connet of cont, connen,
Imperf. conste of conde.
Spoet is geluk.
werden, 3de pers. meerv. van 't Praes. van werden, Imperf. wart, wert, wort, werden,
worden, Partic. geworden.
van minnen. Van regeerde toen nog den dat. evenals uut. Minnen = dat. van minne
= liefde.
diere = die er.
tiden, trekken, gaan.
In hedendaagsch Nederlandsch overgebracht, luidt de strophe: Indien de mannen
meer op hunne hoede waren, zoodat zij oogen, hoofd en hart (sin), en aandoeningen,
goed vermochten in toom te houden, dan ware vrouwenliefde een geluk. Nu worden
zij razend van liefde, die er op een domme wijze heentrekken. Dit maakt, dat de
vrouwen (hen) niet kunnen velen.
Maastr.
TH. STILLE.
CLX. Wat is de eigenlijke beteekenis van: iemand den pas afsnijden; de kogel is
door de kerk; hij laat violen zorgen. Iemand den pas afsnijden beteekent letterlijk: iemand den weg afsnijden; hem beletten
zijn weg te vervolgen; couper le passage à quelqu'un
‘De kogel is door de kerk’ herinnert aan 't oorlogsbedrijf, waarbij kerken, kloosters
en kapellen langer verschoond bleven van de verwoesting der kogels dan andere
gebouwen.
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‘Violen laten zorgen’ laat zich op ongedwongen wijze verklaren uit de omstandigheid,
dat vroeger op de dorpskermissen de viool onmisbaar was. Iedereen wilde eens ‘voor
de viool staan’ of liever danste dan naar hartelust en had zorg en kommer voor niets.1)
De verklaring van de uitdrukking staat echter niet vast; sommigen willen schrijven
‘fiolen laten zorgen’ en denken dan aan heel wat anders dan hierboven is opgegeven.
WILLEM VAN OERS.
De Herfstmaand was haar loop ten eind;
't Was kermis in Ter Borg:
Men at, men dronk, men sprong in 't rond;
De speelman had de zorg!

Naar dezen regel werd voor prof. Gallée in een vroegeren jaarg. verwezen.
Dat de viool in dien zin meer voorkomt bewijst o.a. het hgd. der Himmel hängt
voll Geigen.
RED.
CLXI. Wat is een Tartuffe-streek?
Tartuffe is de naam van den huichelaar uit het bekende blijspel van Molière; dus is
een Tartuffe-streek een huichelaarsstreek.
J.E.T.G.
‘Tartuffe is de naam van het vermaardste blijspel van Molière, geschreven in 1664,
maar eerst in 1669 voor Lodewijk XIV opgevoerd, nadat de eerste drie bedrijven
reeds in besloten kringen waren vertoond. De hoofdpersoon is eene voorstelling van
een invloedrijk geestelijke uit dien tijd, van den abbé Roquette, bisschop van Antun.
Men zegt, dat deze vooral smaak vond in truffels (in het Fransche volksdialect
tartoufle), en dat het stuk hieraan zijn naam ontleende. De ‘Tartuffe’ deed een storm
van ergernis losbarsten. De aartsbisschop van Parijs, Harley de Champvalon, zond
een herderlijken brief rond, waarin hij alle tooneelspelers, die het opvoerden, ja allen,
die het lazen, met de straf der excommunicatie bedreigde. Een zekere Pierre Roullés,
abt van St. Barthémely, verklaarde, dat Molière tot den brandstapel moest veroordeeld
worden. Gedurende twee jaren wendde Molière vruchtelooze pogingen aan bij het
Hof, bij den Pauselijken nuntius en bij de praelaten, om vergunning te bekomen tot
opvoering van zijn blijspel. Eerst in 1669 ontving hij het gevraagde verlof, en nu
werd ‘Tartuffe,’ ten spijt van alle huichelaars, drie maanden aaneen vertoond. Na
dien tijd heeft men veelal iederen geveinsde en vooral geveinsde vromen met den
naam van Tartuffe bestempeld. (Winkler Prins).

1) Vgl. S t a r i n g : Het Vogelschieten.
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Een Tartuffe-streek is dus een streek van een huichelaar, van een geveinsden vrome.
F. RISCH.
CLXII. Wat is een tienen-kaars?
Eene kaars, waarvan er tien in een pond gaan. Zoo heeft men ook een lange zes, een
korte zes, een dikke acht.
J.E.T.G.
Aan eene andere beantwoording ontleenen wij eene verwijzing naar S c h i m m e l 's
‘Prentjeskijker’.
‘'t Feestuur sloeg weer voor den jongen,
Die, bij 't flikkeren van de zes,
Hunk'rend naar de avondles,
Moeders schoot was afgesprongen,
Waar hij vaak te rusten plach.’

Venraai,
H KRAYKAMP.
CLXIII. Wat bet. om mitte kleynste jongens en mitten sanck en choor bekommert
te wezen? (Handl. Wet L.O. van ten Cate en van Milligen).
In het ‘Beknopt Historisch overzigt van onze Nationale Schoolwetgeving’ door J.
t e r G o u w , vindt men de toelichting tot deze vraag op bl. 10 en verv. Aldaar vindt
men eenige artikelen uit het reglement voor de openbare school te 's-Gravenhage,
vastgesteld in 1536. Het hoofd dier school, ‘ten gouvernemente van den schoelen
gecommitteert, voerde den titel van Rector, en was ‘excelent van eruditie ende
prijselijck van conversatie.’ Onder hem stonden nog ‘drie andere schoolmeesters,
een soo geleert ende bequaem die tot allen tijde sijn plaetse mach bewaeren.’ (Dus
eerste onderwijzer en plaatsvervangend hoofd.) De beide andere waren bestemd om
‘mitte kleijnste jongens en mitten sanck en choor beeommert’ te wezen. Deze waren
dus onderwijzers tweede klasse en moesten den kinderen zingen leeren en bepaaldelijk
op zon- en kerkdagen met de scholieren op het koor der kerk de psalmen en hymnen
naar katholieken ritus zingen.
J.E.T.G.
CLXV. Wat zijn kapoenen? (Koetsv. De Past, blz. 70).
Kapoenen of Kapuinen zijn gesneden en vetgemeste hanen.
J.E.T.G.
CLXVI. Wat is: ‘de driesprong van Hercules? blz. 152 De Pastorie bovenaan.
Toen Hercules nog het beroep van koeherder uitoefende, kwam hij aan een
kruisweg: aan de eene zijde stond de Wellust, aan den anderen kant bevond zich de
Deugd; beiden trachtten hem tot zich te lokken, maar Hercules koos de laatste en liet
zich door haar geleiden. De zin dezer fabel is niet moeilijk te raden.
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CLXVII. Wat is de afl. van beunhaas?
De Vrager leze Noord en Zuid: II, bl. 114, V, 59 en VIII, 348.
J.E.T.G.
Niet ongepast is de toevoeging van het onderstaande:
Beunhaas is een samengesteld woord uit beun en haas. Omtrent beun zegt Dr.
Franck in zijn ‘Etymologisch Woordenboek der Nederl. Taal’ het volgende:
2. BEUN (zolder) vr. Eerst in het Nederl. voorkomende (bij Kiliaan ook boene,
boen in den zin van ‘gehemelte’); mhd. büne (nhd. bühne,) mnd. bone (bone)
‘zoldering van een kamer, verhoogde vloer, plankenstellage, afsluiting aan den oever
door planken of vlechtwerk om visch te vangen’ enz.
‘BEUNHAAS beantw. aan nd. bönhase, dat in het Hd. overgenomen is als böhnhaze.
Tegen de verklaring van het woord, als zou het door volksetymologie verbasterd zijn
uit gr. β ναυ ος, wordt aangevoerd, dat dan onopgehelderd blijft, hoe de Grieksche
uitdrukking in de volkstaal heeft kunnen komen. De gewone verklaring,
“handwerksman, die, omdat hij geen meester is, als een haas op de beun of zolder
vlucht om daar te werken” wordt daarom nog niet waarschijnlijker.’
BEUNHAAS (van Dale), onbeeëdigde makelaar; onbevoegde (tot welk bedrijf ook);
vandaar ook het werkw. beunhazen = een beroep onbevoegd uitoefenen.
Zie hier nog hetgeen Bilderdijk in zijne ‘Verklarende Geslachtlijst in 't kort zegt:
BEUNHAAS beteekent zolderwerker. Hase noemt men in Duitschland, voornamlijk,
een snijdersgezel. Een niet in het gilde aangenomen snijdersgast, dien men op den
zolder zet te werken, uit vrees van ontdekt en beboet te worden, is eigenlijk beunhaas;
waarvan de smadelijke benaming, uit Hamburg afkomstig, bij ons uitgestrekt is toch
Makelaars, die niet bij openbaar gezag zijn toegelaten, zonder dat men het onvoeglijke
van den naam, heeft ingezien.’
Venraai,
H. KRAYKAMP.
CLXVIII. ‘El’ in ‘ellende’ bet. anders. Hoe is de afl. van het woord?
De Vrager leze Noord en Zuid: IV, 4, 356; V, 266; VI, 273, 263.
J.E.T.G.
Ten overvloede voegen wij hierbij nog het volgende:
Dr. J. Franck zegt, in zijn ‘Etymologisch Woordenboek der Nederl. Taal’:
‘ELLENDE vr. Uit mnl. ellende enz (vr.) verblijf in een vreemd ‘land,’ ‘verbanning,’
‘rampzalige toestand’; beantw. aan gelijkbeteekenend ohd. elilenti mhd. ellente (nhd.
elend) onz., os. elilenti ‘vreemd land’. Het woord is een samenstellende afleiding
van alja-
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‘ander’ (waaruit got. aljis ‘een ander’, identisch met lat. alius gr. λλος (uit λγος)
oud-iersch oile ‘ander’; verder nog de als adv. gebruikte genitief ohd. ags. elles mnl.
els eng. else ‘anders’ en mnl. el bijw. ‘andels) en land. Hierbij nog het ohd. bnw.
elilenti “zich in den vreemde bevindende, uitlandig, verbannen, gevangen” os. elilendi
“vreemd, buitenlandsch” nhd. elend.’
Men zie ook ‘Noord en Zuid’ VI, 363 of Dr. Jan te Winkel's ‘De Grammatische
figuren in 't Nederlandsch’ op dat woord.
Ter opheldering:
I El mnl. = anders, anders:
1.

‘Die goedertieren sijn ende niet fel,
Daer voor en prisic gheen dink el.’
Belg. Mus. V. 7 8, vs. 60.

2.

Goeder versscer honichraten
_________
Die moetic eten door den noot,
Als ic el niet mach ghewinnen
Tibert sprach: ‘Mi ne roekes niet.
Hebdi el niet in huus?’
‘Reinaert.’
‘Si was mager ende bleec;
Enen doden si bat geleec
Van hongere dan iemen el.’
Dr. Verwijs ‘Die Rose’, vs. 207.

Els mnl. = anders:
‘Want niet els dan die dieren,
Leuwen, beren ende stieren
Hadden geslegen dien pat daer.’
Belg. Mus. VII, 444.

Els nerghen = nergens anders:
‘God moet in hen zelven zijn,
Hine mach els nerghen wesen.’
Wapen Martijn, Coupl. 23.

Zoo vinden we in 't Mnl. ook:
El en gheen ‘niemand anders, anders geen, geen ander.
El enich “eenig ander.”
El nieweren en niwentel “nergens anders.”
Niemen el “niemand anders.”
Iemen el “iemand anders” (zie el onder 2.)
II. Elilenti ohd. = vreemde; vreemd land:
“Wolaga elilenti! harto bister herti;
thu bist harto filu swar: thaz sagen ih thir in alawar.”
“Der Krist” von Otfriet von Weiszenburg.
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d.i. (naar de letter vertaald.)
Welaan gij vreemde! zeer zijt gij hard,
gij zijt zeer veel zwaar: dat zeg ik u in waarheid.’

III. Ellende (ellente) mhd. = ‘vreemd land’,
1.
‘des gât mich ane michil nôt;
in deme ellende lige ich ungerne tôt.’

d.i.
daartoe dwingt mij een groote nood;
in den vreemde lig ik ongaarne dood.

2.
si sulin vor ûheren ougen ûhere liebe kind schenden, unde uns in ellende in zêren
unde uns ze scanden.’
‘Lied van Alexander.’
IV. Ellende mnl. = buitenland, ballingschap, vreemdelingschap:
1.
Du heefs mi ghesent int ellende.’
Fl. ende Bl. vs. 769.

2.
Waiwart dat si nam een eynde,
Langhe doolde si in ellende.’
Mloep. B, I, vs. 866.

Vinden we in 't mnl. meermalen al voor el gebezigd, ook treffen we voor ellende,
allende en allinde aan:
Ende hi om ghene dinc al (= anders) ne achte
No bi dage, no bi nachte,
Sonder dengene, di hi minde.
Nieuwe W. der M.D.V. St. II, bl. 171.

‘So wie valsche seghelen gravet oft daer toe helpen die vrije luden, sal men in allenden
senden (= verbannen)
‘Spieghel van Sassen’ bl. 39.
‘Daer dreven si metten winde
Weder in 't allinde (= vreemd oord, gewest.)
Blommaert, Oud-Vl. Ged. II, 11 vs. 632.

Ook heeft men in 't mnl. ellendich = in een vreemd land zwervende en 't werkw.
ellendighen = naar een ander land zenden, verbannen.
Ellende beteekent alzoo ander-lande (door umlaut lende,) en is de toestand van
den balling. De toestand der uit het land gebannenen was alles behalve rooskleurig.
Ballingschap of ellende had ontbering, armoede, slavernij tengevolge. (Men denke
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aan het oud-Germaansche vangrecht.) Ellende kon dus geleidelijk de beteekenis van
nood, kommer, behoefte enz. krijgen.
Venraai.
H. KRAIJKANP.
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CLXIX. Wat is een Arkadisch herder? (blz. 221. De Pastorie v. M.)
Al wat de Vrager tevreden kan stellen, vinden wij in de Geïll. Encyclopaedie van
W i n k l e r P r i n s op het woord.
‘Arcadië is het dichterlijke land der herders, in Griekenland in het midden van den
Peloponnesus gelegen. Het karakter der Arcadiërs droeg den stempel hunner eenzame
bergstreek. Grootendeels waren zij jagers en herders en zij onderscheidden zich door
eenvoudigheid, tevredenheid, gastvrijheid en vrijheidsliefde. Zij beminden de muziek,
en bekleedden in het beoefenen van deze den eersten rang onder de Grieksche volken.
Toen de overige stammen uit een zedelijk oogpunt reeds diep waren gezonken en
Sparta reeds lang den weg van der vaderen deugd en opregtheid verlaten had,
heerschten in het Arcadisch gebergte nog altoos de oude eenvoudige zeden en
gewoonten, die de bronnen waren van kracht, welvaart en blijmoedigheid. Daarom
werd Arcadië door de dichters geroemd als het land van onschuld en vrede, als het
paradijs van die dagen.’
J.E.T.G.
CLXX. Wat beteekent annus gratiae? (Blz. III-dito).
De zin waaruit bovenstaande is overgenomen luidt:
‘Door afkoop van het annus gratiae, had ik reeds verleden jaar in het zelfde huis
een' nieuwen nabuur te verwelkomen, een' tijdgenoot en akademie-kennis.’
Annus (vanwaar 't Fransche an, année = jaar) gratiae (vanwaar 't Fransche grâce
= genade en ons gratie: ‘iemand gratie verleenen’) bet. eigenlijk ‘genade jaar’;
terwijl het in 't algemeen, en ook hier, de beteekenis heeft van: gunstjaar voor
weduwen en weezen van bezoldigde ambtenaren, inz. het dienstjaar, dat na het
overlijden van eenen predikant ten voordeele der weduwe door de ringbroeders
wordt waargenomen.
Venraai.
H. KRAYKAMP.
CLXXI. Hoe ontleedt men het volgende versje, vooral de laatste twee regels:
Onze duinen roepen, waar we hen betreên,
Glorierijke schimmen uit het lang verleên.
't Hollandsch hart klopt fierder, 't voelt zich niet ontaard,
En ontgloeid tot daden, d'achtbren vadren waard.

(‘Zangvogeltjes’, 3de stukje, blz. 19).
1e. Hoofdzin: Onze duinen roepen glorierijke schimmen uit het lang verleên.
Toegevende bijzin: waar we hen betreên. (Lees: haar.)
2e. Hoofdzin: 't Hollandsch hart klopt fierder.
3e. Hoofdzin: 't voelt zich niet ontaard.
4e. Hoofdzin met den 3en samengetrokken: en ('t voelt zich) ontgloeid tot daden.

Noord en Zuid. Jaargang 9

14
Verkorte bijvoegelijke zin: d'achtbren vadren waard (Lees: der achtbre vaderen of
de achtbre vaderen, omdat waard vroeger een genitief regeerde en thans een
accusatief, maar nooit een datief heeft.)
Opmerking over het gebruik van het woord versje:
Een vers is 1e. één enkele dichtregel; bijv.:
‘Nog hield het schrik'lijk pleit van dwang en vrijheid aan.’
2e. een onderafdeeling van een kapittel uit den Bijbel, zoo spreekt men van Genesis
XI vers 9.
3e. Een voortbrengsel, dat uit eenige rijmende regels bestaat, en waarin men een
zekeren cadans kan bespeuren, bijv.: een nieuwjaarsvers, een verjaarsvers, een
bruiloftsvers.
‘Goede, schoone verzen’ beteekent: een goed, schoon gedicht.
Een versje is iets, dat den kinderen op sommige bewaarscholen wordt voorgezegd,
opdat zij in staat zijn, het na eenigen tijd zelf op te dreunen, welke bezigheid dan
‘versies opzeggen’ genoemd wordt.
De vier regels echter, die de Vrager mij voorgelegd heeft, worden, als evenmatig
deel van een gedicht of lied, COUPLET, STROFE of STANCE genoemd.
De vraag had aldus gesteld moeten worden: ‘hoe ontleedt men het volgende couplet
(of: de volgende dichtregelen of strofe)?’
J.E.T.G.
CLXXII. In de uitdrukking ‘de Nederl. Tyrtaeus’ is het cursieve woord een eigennaam
als soortn. gebruikt. Verklaar de uitdrukking!
Duyser's Ned. Taaloef. No. 4 blz. 4.
U.G.
Tyrtaeus was geboren in Athene of in den omtrek dier stad en leefde omstreeks 680
à 670 vóór Chr. Hij was aanvoerder der Spartanen in den tweeden Messenischen
oorlog en voerde met zooveel beleid en volharding het opperbevel, dat de Spartanen
een beslissende overwinning behaalden Deze was echter niet alleen aan Tyrtaeus'
krijgsmanstalenten te danken, maar ook aan zijne gaven als dichter, en deze bezorgden
hem grooter roem nog dan gene; want zijne krijgsliederen en oorlogszangen wisten
de soldaten dermate in geestdrift te brengen, dat zij als door een heilig vuur ontgloeid,
alleen met den roem voor oogen, op de Messenische benden instormden en ze tot
wijken dwongen. - Eeuwen lang bleven de liederen van Tyrtaeus bij het volk in 't
geheugen, ouders leerden ze aan hunne kinderen en tot op Kreta waren ze verspreid.
Wat er van bewaard is gebleven, behoort tot de fraaiste proeven van Grieksche
dichtkunst.
In de tweede helft der 18e eeuw bloeide ook bij ons te lande een jeugdig dichter,
met hetzelfde vuur bezield. Gelijk Tyrtaeus plot-
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seling uit de nevelen der onbekendheid opgedoemd voor ons staat als veldheer en
zanger, zoo komt JACOBUS BELLAMY van achter den bakkersoven te voorschijn,
schudt zich het meel van de schouders en is - theologisch student en dichter. Zijn
Vaderlandsche Zangen zijn krijgshaftig en van top tot teen geharnast; men vergeet
daarbij het witgepoeierde pruikje en den olijfkleurigen rok en ziet slechts den degen:
‘Wij leven voor ons Vaderland!
Dit zegt ons brandend hart;
Hem, die zijn Vaderland versmaadt,
Verachten we in ons hart!
Wij dragen aan de sterke heup
Een scherp en blinkend zwaard;
Wij dragen voor ons Vaderland
Dit breede, scherpe zwaard!
Dan zweren wij elkander trouw,
Met uitgetogen kling;
Dan zwelt een traan in 't vurig oog
Van elken jongeling!
Dat mij eens 's vijands magt verschijn!
Wij zwoeren onzen eed!
En smaad en vloek vervolgen hem,
Die ooit dien eed vergeet!’

Dat klinkt als twee gekruiste zwaarden. Is het vreemd, dat H e l m e r s eenige jaren
later van hem zong:
‘O ziet hem, daar zijn vrije ziel, verhit,
De bliksems van zijn' zang ter neêrschiet op den Brit:
Tyrteus van mijn Land! nog blijft me uw zang bezielen,
En ik zweer op uw graf, nooit voor den dwang te knielen.’

Had B e l l a m y de neiging zijner jeugd gevolgd, dan ware hij officier geworden;
maar de omstandigheden maakten hem bakker. Te Utrecht aan de akademie ontgloeide
zijn krijgsmansvuur nog eenmaal, totdat Phyllis hem zachter tonen aan de luit deed
ontlokken. Terecht zegt daarom een onzer letterkundigen: ‘Bij zijne komst te Utrecht
maakten de patriotten zich eerst van hem meester, en hij werd een Nederlandsche
Tyrteus; toen hij van het politiek razen wat bedaarde, kreeg de liefde bij hem de
overhand, en hij werd een Nederlandsche Anacreon; toen hij na veel worstelens en
poogens, den kansel ging betreden, toen hij pas toonde, wat men daar van hem te
verwachten had, werd hij door den dood weggerukt.’
Hilversum.
J.E. TER GOUW
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CLXXIII. Welk bijvoegelijk naamwoord heeft men gevormd aan Arles?
Duyser's Taaloef. blz. 16.
U.G.
Antwoord: Arelatisch. In den tijd van Caesar heette deze stad Arelas, Arelate of
Arelatum en tijdens Karel den Grooten: Arelato, Arelatum of Arela civis.
J.E.T.G.
Bijzonderheden aangaande Arles; mogen hier volgen:
Vooreerst heeft men het Arelatische rijk gehad, waarvan na 879 Arles de hoofdstad
werd. Er zijn ook verscheidene Arelatische synoden gehouden, zooals in 314 tegen
de Donatisten, in 354 tegen Athanasius, in 452 tot regeling van de kerkelijke en
kloosterlijke tucht, in 475 tegen Lucidus, een voorstander der voorbeschikking en
onderscheidene in de 13e eeuw.
S.
CLXXIV. Ontleed:
Hoe zalig, wien eens jongens kiel
Nog om de schouders glijdt
Dan is het hemel in de ziel
En alles even blijd.1)

De onbekende vrager ‘eischt een zwaren eisch’, om met Vo n d e l te spreken; hij
wijzigt willekeurig de woorden van B e e t s , en beveelt dan: ontleed dat! De Redacteur
plaatst zeer bescheiden de ware (? oudere) lezing aan den voet der bladzijde, en
daarbij zullen wij ons houden.
1o. Hoofdzin: Hoe zalig (is het).
Tijdbepalende bijzin: als de jongenskiel nog om de schouders glijdt.
o Hoofdzin: Dan is het hemel in de ziel.
2.
3o. Hoofdzin met den 2en samengetrokken: en (dan is) alles even blijd. De 1e en
2e hoofdzin zijn bestaanszinnen en de 3e is een hoedanigheidszin; de bijzin is
een werkingszin.
J.E.T.G.
CLXXV. Wat beteekent: Filomeles zang; kastie spelen; spes patriae; ootje knikkeren;
schoffel; klap; nagelaar; kokinjes; doubletten; plakkers en paapjes.
Kastie spelen is de naam van een bekend balspel, waarbij de bal door den een met
een hout opgeworpen en door den ander gevangen wordt.
Spes patriae beduidt: hoop des vaderlands.
Ootje knikkeren is mede een bekend kinderspel, waarbij op den grond een O of
cirkeltje getrokken wordt, hierin plaatst men eenige knikkers, die door de spelers er
uitgeknikkerd moeten worden.

1) De Cam. Obs. heeft ook:
Hoe zalig als de jongens kiel.
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Kokinjes zijn balletjes, babbelaren, brokken, kussentjes of hoe die kinder- en
vrouwenlekkernij verder heeten mag.
Doubletten zijn de dubbele en daardoor overtollige exemplaren van 't geen men
verzamelt, bijv. postzegels, uitgeblazen eieren, munten, penningen, portretten.
Wanneer twee verzamelaars hunne doubletten onderling verruilen, kunnen zij hunne
collectiën op min kostbare wijze uitbreiden.
Plakkers en Paapjes zijn kleine vogels, uit de orde der zangvogels. Toen het nog
tot de jongensspelen behoorde, om vogels op de kruk te hebben, (eene liefhebberij,
die, tot groote vreugde van gezegde vogels, uit de mode is geraakt) had men het liefst
plakkers en paapjes, omdat zij het gemakkelijkst te wennen en te leeren waren. Een
gedichtje, getiteld ‘Jongensmijmering’ van den Schrijver der Camera bewaart nog
de herinnering aan dat spel:
‘Zeven mosschen op het pad;
Die reis zeven plakkers had!
Zeven putters, o geluk!
Zeven paapjens op de kruk!’
J.E.T.G.

Breedvoeriger wordt de vraag nog beantwoord, aldus:
Filomele's zang = de zang van den nachtegaal. Wellicht heeft de nachtegaal zijn
naam van Filomeel te danken aan 't volgende mythologische verhaal: ‘Prokna en
Philomelia twee dochters van den Attischen koning Pandion, werden door Tereus
vervolgd en op hun smeken om hulp door de goden in een' nachtegaal en eene zwaluw
veranderd. (Zie verder Dr. Kroon “Mythologisch Woordenboek”).
Men krijgt een schoffel bij het knikkeren wanneer een langzaam over den grond
voortrollende knikker een anderen raakt; terwijl men een klap ontvangt, wanneer een
met kracht afgeschoten knikker tegen den onze aanvliegt. Een nagelaar wordt onder
de knikkeraars hij genoemd, die zijn knikker tusschen het eerste en tweede lid van
den wijsvinger neemt en hem dan met den nagel van den duim voortschiet.
Kokinjes zijn balletjes van dik en taai gekookte suiker of siroop.
Doublette bet. eigenlijk iets dubbels, een dubbelstuk, b.v. een dubbelboek,
dubbelmunt, d.i. een boek, een munt, die tweemaal voorhanden is; terwijl er hiermede
bedoeld zal zijn: een valsch edelgesteente van kristal, tusschen welks beide helften
een gekleurd blaadje foelie enz. ligt.
Plakker, (zie van Dale), zekere vlinder, ook stamuil geheeten, die zijn naam ontleent
aan de wijze, waarop de vrouwelijke vlinder hare eieren tegen de stammen der boomen
aanplakt; (ook) naam bij Haarlem aan de koolmees gegeven.
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Paapje, (volgens van Dale) een kleine paap; (nat. hist) eene soort van grastapuit:
zeker vogeltje, in Gelderland ook kleine walduiker geheeten, dat bij ons van het
begin van Mei tot het begin van Sept. in droge, met heide of laaghout begroeide
streken, dikwijls ook aan onze duinkanten wordt aangetroffen; naam in verscheidene
streken aan het barmsijsje gegeven.’
Venraai.
H. KRAYKAMP.
CLXXVI. Wat wil zeggen: Gij krijgt Bröder tot uw pijn En Weytingh tot torment??1)
Camera Obscura: bl. 1-3. 14e druk.
C h r i s t i a n G o t t l o b B r ö d e r is de schrijver van eene vroeger algemeen bekende
Latijnsche Spraakkunst. Zijne ‘praktische Grammatik der Lateinischen Sprache’
beleefde 18 uitgaven en zijne ‘kleine Lateinische Grammatik’ 27: wel een bewijs,
dat het gewilde werkjes waren, hetgeen echter meer door de docenten dan door de
gymnasiasten erkend werd. Hetzelfde geldt van de werken van H e n r i c u s
We y t i n g h (geb. te Groningen 1767), wiens belangrijkste leerboek eene
Geschiedenis der Grieksche en Romeinsche Letteren is.
J.E.T.G.
CLXXVII. Ik acht hem geen zier. In welken n.v. staat zier en waarom?
Een zier is eigenlijk een nietig wormpje; het woord werd al vroeg gebruikt om een
kleinigheid aan te duiden, en komt nog in die beteekenis voor: ‘een ziertje melk;’ en
met de ontkenning beteekende het niets: ‘geen ziertje begrip.’ Is nu de naamval van
zier hier van het w.w. achten afhankelijk? Sommige w.w. hebben twee accusatieven
bij zich; daartoe behoort ook achten, ‘waarbij de tweede accusatief uitdrukt, waartoe
de eerste of 't lijdend voorwerp gemaakt of waarvoor het gehouden of verklaard
wordt.’ (d e G r o o t ). Bijvoorbeeld: ‘Ik acht hem een trouw vriend;’ nu is hem acc.
als lijdend voorwerp van achten en een trouw vriend tweede acc, omdat hij door het
achten voor een trouw vriend verklaard wordt. Zoo redeneerende zou dus in ‘ik acht
hem geen zier’, zier ook 4e nv. moeten zijn. Dit is niet zoo, want: nemen wij eerst
den zin zonder ontkenning: ‘ik acht hem maar een ziertje,’ dan (ziertje = kleinigheid
nemende) zou hij door mijn achten een kleinigheid worden, en met de ontkenning
(geen zier = niets, eene nul) zou hij eene nul worden; hetgeen beide tegen het gezond
verstand strijdt. De oorzaak hiervan is dat het woord zier geheel het karakter van een
substantief verloren heeft, en dus geen naamval heeft: het is een bijwoord van graad,
dat, zonder de ontkenning: weinig en met de ontkenning: niets beteekent.
J.E.T.G.

1) De Camera obscura heeft ook:
En Weytingh tot uw straf.
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CLXXVIII. Hoe is de vorming van: sluik en van parade?
Sluik is waarschijnlijk een stamwoord, met de beteekenis van glad, effen, die men
ook in slecht (eenvoudig) en het gotische slaihts heeft. Van daar ter sluik =
onopgemerkt, en sluiken = bedektelijk, zonder opzien te maken iets invoeren.
Parade van 't Fransche parer = versieren; pareeren is zich sierlijk voordoen, en
parade = vertooning.
J.E.T.G.
CLXXIX. Aan Prof. Verdam's uitgave van Huygens Costelick Mal en Voorhout
zijn de volgende vragen ontleend:
a. ‘Welk berucht antwoord zond Cats in op de door de “Academie” ingezonden
prijsvraag?’
Dit beruchte antwoord is hoogstwaarschijnlijk niet van Cats, volgens het gevoelen
van den Heer P. L e e n d e r t z Wz. in Navorscher XXV; daartoe is het te vuil. Wie
het lezen wil, kan het in Vo n d e l s Hekeldichten vinden onder den titel van: ‘D'
AMSTERDAMSCHE KAKADEMIE ofte GUITSCHOOL, Aen alle opeeters en Dronkaerts,
Liefhebbers van de volle kannen.’ Het bevat de uitgezochtste hatelijkheden tegen
Vondel, en de letters J.C. waarmede het onderteekend is, brachten verscheidenen op
het denkbeeld, dat J a c o b C a t s de maker was. Vo n d e l hield er echter dezen niet
voor, dit bewijst zijn antwoord: ‘AMSTERDAMSCHE KAKASTORIE of MUITSCHOOL,
Aen alle geestelijke doel- en dronkvaers, liefhebbers van brassende klassen, en
eeuwigduurende slemp-synoden.’ Hij geloofde, dat de bekende J a c o b u s
T r i g l a n d u s hem die kool gestoofd had.
b. ‘Wat beteekent: het zeer van onse tijt?’
Natuurlijk de ijdelheid, de praalzucht, de wereldsgezindheid, die gruwel in de oogen
van C a t s .
c. ‘Wat zegt H a r r e b o m é e van 't spreekwoord: Peper op te penssen.’
Wat H a r r e b o m é e zegt? Op het woord pens zegt hij: ‘Dat is peper op de pens’,
en op het woord peper: ‘dat is peper op de pens (zie pens)’. Anders niet. Daar wordt
men niet veel wijzer van; maar in elk geval houde men in 't oog dat pens beteekent
rolpens, en dat C a t s bedoelde met ‘het is mosterd op de visch en peper op de pens’:
het werk van H u i j g e n s is geestig, pittig, kernachtig, opwekkend.
Hilversum.
J.E. TER GOUW.
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Fraai en Frô.
Toen de 2e afl. van het Etymologisch Woordenboek verscheen, was het mijn plan
met een enkel woord de daarin gegeven verklaring van fraai te bestrijden. Deze
bestrijding werd echter onnoodig door het opstel van Verdam in het Tijdschrift van
de Maatschappij van Letterkunde over dit onderwerp, waarmede ik in hoofdzaak
volkomen instem. Sedert is er echter door de HH. Eymael en Hartman in de 4e
aflevering van dit tijdschrift het een en ander over de verwantschap van fraai met
andere woorden in het midden gebracht, en heeft een van beiden eene zinsnede uit
mijne Alt-Sächsische Laut- und Flexionslehre aangehaald, hetgeen mij noopt om
nader en uitvoeriger mijn gevoelen over de geschiedenis van het woord fraai uiteen
te zetten. Over de beteekenis, die het woord in het Middelnederlandsch had, behoef
ik, na de uitstekende verklaring door Verdam gegeven, niet verder uit te weiden, wel
echter over de vormen, die in het Germaansch voorkomen en de verklaring der
klanken, waaromtrent ik van een eenigszins ander gevoelen ben dan Verdam.
In de eerste plaats zijn ndl. fraai en oudsaksisch frâ niet volkomen identiek,
evenmin mnl. froy en vrô, of fró; Grimm heeft in zijn Woordenboek zeer voorzichtig
gezet: warum solle froh nicht auch an fraai REICHEN; meer dan reichen is het m.i.
niet, want de reden, die Grimm had om te vermoeden dat de woorden niet volkomen
gelijk waren, bestaat nog: het eene woord mist de i of j op het einde, die het andere
bezit. Verdam zegt ‘de i of j van fraai of froy dient om de oorspronkelijke
slotconsonant van den stam weer te geven, nl. w, waarvoor in andere germaansche
dialecten de h dient. Ten bewijze haalt hij Grimm's Grammatica aan, benevens de
voorbeelden früh, ndl. vroeg, ohd. fruoji; enz. cow, ndl. koeien enz. Sedert Grimm
is men door onderzoek van de vormen in de verschillende dialecten wel eenigszins
tot andere opvattingen gekomen van deze j, h of w in de verschillende talen. Alvorens
de verhouding dezer consonanten nader te kunnen bepalen moet ik er in de eerste
plaats op wijzen dat in hetzelfde dialect vormen met en zonder j voorkomen; dat het
mnl. den vorm vro (vroolijk) (hi was vro ende in hoghen) bezit naast froy en fraai;
vroilijk naast vrolijk. Ook andere germaansche dialecten bezitten deze dubbelvormen.
In het Ravenbergsch, een nedersaksisch dialect, vindt men fraa (man is fraa dat man
van den beinen kumt) naast fra en frei (beide frisch en schoon beteekenend) benevens
fräh. Dit dialect heeft, waar vroeger w voorkwam, soms ch of h als sluitconsonant;
daar de andere vormen er echter naast staan, kan dit ook aan invloeden van buiten
te wijten zijn; zoo o.a. häuch =
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hawi, hooi. Het oudfriesch heeft frô, froe en frey. In Ohd. komen voor frawjan (zich
verheugen) en frawên frawon (vroolijk zijn).
In het Middelnederlandsch was het regel dat j (of i) na â, oe, ô bewaard bleef,
terwijl w op het einde van het woord tot vocaal werd of afviel; in het woord, in flectie
of afleidingsvormen bleef de w bestaan, waarnaast uit den vorm met afgevallen of
gevocaliseerde w (b.v. de nom. sing.) zich dan ook een vorm zonder w kon
ontwikkelen. Zoo heeft men mnl. hooi (got. hawi), vroien en vrouwen, dôien en
douwen.
Waar geen i of j op het einde stond, maar eene w, daar werd deze w tot vocaal, in
het woord echter bleef de w bewaard; vandaar vormen als vrowen, vrouwen, vroude,
uit vroude, enz.
Had de i of j gediend om den oorspronkelijken slotconsonant van den stam weer
te geven, dan had ook vro evenzeer als froy eene j moeten hebben. Was dit waar,
dan hadden echter nog veel meer woorden, die vroeger w in de laatste syllabe of in
het suffix hadden, eene i of j. Bij die woorden, waarvan de wortelsyllabe op een
consonant uitging, zooals oudgerm. calu, valu, ghelu, smeru, melu, waarvan de
flectievormen in mnl. calwes, valwes, ghelwes luidden, is de oorspronkelijke uitgang
wa in het West-Germaansch eerst tot u daarna tot o en e geworden en eindelijk geheel
verloren gegaan; bij andere, waarvan de wortelsyllabe op een vocaal uitging, is de
w na de vocaalwording eindelijk met den wortelvocaal samengetrokken, terwijl bij
alle in de verbogen vormen de w bleef, die in zeer veel gevallen vóór zich eene u
deed ontstaan. Zoo ontstonden van ghelu, vro genitieven als gheluwes, caluwes,
vrouwes e.a. in Mnl. en Mhd.
Hiernaast ontstonden echter, ten gevolge van de zucht om de verschillende vormen
van een woord aan elkander gelijk te maken, verbogen vormen, die evenals de
nominatief de w misten. Vandaar dat in het Middelnederlandschen een woord als zee
(Got. saivs i-stam) als gen. sing. seeuwes en sees als nom. pl. seen gehad heeft, dat
mnl. n.v. blâ, g.s. blauwes door invloed der verbogen vormen thans blauw luidt;
hetzelfde zien wij bij mnl. snee (ndl. sneeuw), grâ (ndl. grauw), kra (ndl. kraai,
eigenl. krajet, saks. dial. krèje.) Dit laatste woord vertoont dezelfde afwisseling als
fra en fray, fro en froy; beide vormen komen bij dit woord reeds zeer vroeg voor,
want reeds in het Ohd. komt naast crâwa en craa ook crâia (fem.) voor.
Wanneer dus de i of j niet uit de w ontstaan is of voor de w in de plaats gekomen
is, zal er eene andere oorzaak moeten zijn, waarom men in sommige woorden eene
i op het einde vindt.
Even als fray en froy hebben ook de nederlandsche woorden hooi, ooi en gooi
eene i als sluitletter. Ook wat de wortel-syllabe aangaat, komen zij er mede overeen.
In deze drie woorden is de i het overblijfsel van het suffix ja; de vormen in de oudere
ger-
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maansche talen luidden dan ook: in mhd. höu, houwes, göu, gouwes, ohd. hewi, ewi,
gewi, got. hawi, awi- en gawi. De klankverbinding awi is dus in sommige dialecten
overgegaan tot ooi, in andere tot ewi en verder tot eu(i) b.v. hd. heu, in andere tot ôi
en verder tot eui (Saks. dialect heuj) elders in owi, öu. In sommige dus overgang van
au tot ô zonder umlaut, in andere umlautsvormen.
Treft men nu den vorm froy aan in een dialect, waar men ook hooi hoort, en worden
er in andere dialecten vormen gevonden met umlaut, dan is er wel eenige grond voor
het vermoeden, dat ook froy en fray aan een ouderen vorm met i in het suffix
beantwoorden, terwijl daarnaast een zuivere a-stam stond, waaraan frâ en frô hun
ontstaan te danken hebben.
Dergelijke vormen worden er inderdaad in de oudgermaansche talen gevonden.
In het Oudhoogduitsch vindt men behalve frawî (vreugde) geen vorm met i of die
hierop terug gaat; frawida naast frowida, hetwelk met suffix -da gevormd is, levert
geene genoegzame zekerheid voor het bestaan van frawi, dewijl hierin eene suffixvorm
-ida aanwezig kan zijn, die een vorm van het suffix-da is, ontstaan door
samensmelting van suffixale i bij andere woorden. In het Middelhoogduitsch heeft
vro in den gen. sing. zoowel vrôs en vrouwes als froewes, welke laatste vorm om
den umlaut op een ia-stam wijst. In de Nederduitsche dialecten vindt men frääch
(zie boven) fra en frei, vroy en froy vroilijc; in de zw. ww. verfrayen, verfroyen kan
een j van het verbaalsuffix aanwezig zijn, Mhd. heeft hier vröuwen en vrewen. Waar
Ohd. frowida heeft, vindt men in Mnd. vroude; hieraan lag ten grondslag een vorm
frowda, waarin vóór w eene u ontstaan is (of o tot ou geworden) terwijl de w na
vocaal en vóór consonant in het Mnl. uitgevallen is. Later komt ook de thans gewone
vorm vreugde voor, eerst uit de noordelijke dialecten ingedrongen (Franck Mnl. Gr.
§ 116). Hierbij doet zich de vraag voor, hoe komt hier eene g in? Bekend is het, dat
vóór i en e eene j, vooral aan 't begin van een woord, dikwijls eene sterke neiging
tot g had; indien men nu mag onderstellen dat frôy in een dialect, dat umlaut had,
met het suffix -ida verbonden werd, zoodat de vorm frôjida tot freujida werd, dan
is het m.i. niet onmogelijk, dat het Ndl. vreugde, uit vreugede ontstaan, aan een der
vormen met i zijn ontstaan te danken had, terwijl vroude uit den vorm zonder i, uit
frô is voortgekomen.
In alle germaansche talen vindt men den vorm frô of frâ, ook daar waar geen
bewijzen te vinden zijn van het bestaan van de vormen froy of fray.
Deze vorm frô vertoont in de verbogen naamvallen en in afleidsels de w, die
oorspronkelijk aan het woord eigen was. Oudhoogduitsch heeft frô, frower, frouwer,
frawer, frawalïch enz. Mhd. vrô, vrouwes, e.a. Oudsaksisch frâ, frômôd, fraomôd,
frôlîco, fraha
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enz. Mnl. vrô, Onrd. frâr, frâwari. Al deze woorden verschillen in beteekenis niet
noemenswaard van de vormen met i, die in Middelnederlandsch, Oudsaksisch en
Nederduitsch er naast staan. Men mag dus op goede gronden aannemen, dat eenmaal
in het Oud-Germaansch van dit adjectief een a-stam en een ja-stam naast elkander
bestaan hebben.
Het tegenwoordige Hoogduitsch heeft froh, het Oudsaksisch fraha; dit gaf Verdam
aanleiding om de i en de h aan te voeren als bewijs, dat het woord oorspronkelijk
eene w in den stam had, daar ook Ndl. koeien, Eng. cow, Hd. kuh e.a. j, w en h
vertoonen als slotconsonanten van een stam, die oorspronkelijk w als zoodanig had.
Alvorens het bewijs te leveren dat frô oorspronkelijk eene w had en voor den verderen
samenhang van fro na te gaan, zullen wij eerst moeten zien in hoeverre dit juist is.
Oudgermaansch kô, dat met Sanskrit gaus, Gr. βο υς overeenkomt, had niet meer
dezelfde buiging, die in het Sanskrit een acc. gâm, in het Grieksch βο υν deed
ontstaan, maar was reeds tot de vrouwelijke i-stammen overgegaan. In Ohd. en Mhd.
heeft zich uit de uo in verbogen naamvallen in lateren tijd eene w ontwikkeld, b.v.
cuawi en küewe; hiernaast staan echter vormen zonder w, die ouder zijn en in alle
germaansche talen gevonden worden: Ohd. chuo, pl. chôi en chuai, Mhd. kuo, pl.
küeje, Oudsaks. kô, pl. kôji, Ags. cû, pl. cý Onrd. kýr, n. pl. kýr g. pl. kûa. In geen
dezer vormen is de h nog te vinden, die men thans in kuh, kühe aantreft. Deze is eerst
later in het Hoogduitsch in dit woord gekomen, toen men de h bezigde als sluitletter
na eene lange syllabe, (of als zoogenaamd dehnungszeichen) en tusschen twee in
verschillende syllaben vocalen staande. Zoo is eene h in het Hd. kühe ontstaan, terwijl
de i in den Nederlandschen nom. pl. koeien uit de i uit den vroegeren meervoudsvorm
kôgi is voortgekomen. Dergelijk verschijnsel ziet men ook bij bloeien en blühen,
Eng. to blow, een woord dat blijkens Lat. flôs en florere, Got. blôma in het
Oudgermaansch geen w bezat; Ohd. had plôan, plûan, mhd. blüejen, blüen blôjan,
enz. In früh, Ohd. fruoji kan evenmin w aan de h ten grondslag liggen, vgl. Gr. πρωι.
De w welke men in het Engelsch op het einde van woorden als to blow, cow en
andere ontmoet, heeft zich evenzeer eerst in betrekkelijk lateren tijd ontwikkeld uit
den voorafgaanden vocaal.
Wanneer u, ô of au in het oudere Engelsch op het einde van een woord
voorkwamen, ontwikkelde zich, tengevolge van de eigenaardigheid van de vocalen
en van de uitspraak, uit deze klinkers eene w (in woorden als to saw Ndl. zagen is
de w op andere wijze ontstaan); zoo is Ags. cû in Oudengelsch tot cu en cou en
eindelijk tot cow geworden, evenzoo werd Ags. nû ndl. nu, in Ml. tot nu en nou later
now; Ags. sugu, Ndl. zeuge, is in Ags. samengetrokken
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tot sû, vervolgens sou geworden en eindelijk in het Engelsch sow; uit Ags. saugh (ik
zag) ontstond zoo sauh, verder sau, sauw en eindelijk saw.
Ook in het Nederlandsch vindt men voorbeelden dat zich uit u op dergelijke wijze
eene w ontwikkeld heeft. Rûh, dat in Mnl. in zijn verbogen naamvallen rughe luidde,
had in den nominatief, na afval der h, den vorm rû. In later tijd ontstonden er in onze
taal, ten gevolge van dit verschil in vorm van den nominatief en van de andere casus,
twee nieuwe vormen. Uit den nominatief rû ontwikkelde zich een nieuwe nominatief
ruw; die verbogen werd alsof de w er in behoorde, zoodat men dus in de andere
naamvallen den vorm ruwe bezigde. Uit den vorm rughe, die oorspronkelijk alleen
in de andere naamvallen voorkwam, ontstond een nieuwe nominatief rughe, ruug,
die ons Ndl. ruig opleverde.
Wanneer h en w dus ook voorkomen in latere vormen van woorden, die geen
wa-stammen waren, dan mag men wel met zekerheid zeggen dat deze letters niet het
criterium kunnen zijn, dat er oorspronkelijk eene w in den stam aanwezig was.
Evenmin kan de i j, volgens hetgeen boven gezegd is, hiervoor het zekere bewijs
leveren.
Oudgermaansch aw luidde in het Gotisch voor vocalen aw; in het Westgermaansch
werd w gevocaliseerd als zij op het einde kwam. In Oudhoogd. ging aw op het einde
van het woord door au over in ao en ô, in Oudsaksisch in ao, ô en â. In het woord
ging awa in Ohd. over in ouu, in Ouds. in aw en auu, doch hiernaast dringt ao, ô uit
den nom. sing. in de verbogen naamvallen in.
Aan Got. faws (weinig) beantwoord in Ohd. fao en fô, in Ouds. faho; aan Got.
fawai in Ohd. fouwe.
Een ander woord, dat dezelfde klankverbinding bezit, is Hd. roh (Ndl. rauw). In
Ohd. luidde dit rao, rô, in Middelndl. rô, gen. s. rauwes (waaruit weder de latere
nominatief rou, rouw), in Onrd. vindt men hrár, waaruit blijkt, dat het vroeger in het
Oudgerm. eene h voor de r moet gehad hebben. Kluge geeft in overeenstemming
met Schade ook een oudsaksisch woord hrâ op, dat echter in den Hêliand vs. 2448
in den vorm hrean en in de Kleinere Denkmäler in het door Heyne in hrénaro
verbeterde hraro voorkomt.
Wanneer men nu vro, vrâ met deze woorden vergelijkt, dan ziet men sterke
overeenkomst. In Oudhoogduitsch vindt men in den nom. sing. frao en frô, in
verbogen naamvallen frawêr, frowêr en met nominatiefvorm fraoér en frôêr. Het
Oudsaksisch heeft frâ (Beda Homil.), in samenstellingen frômôd Hêl. hs. C. 2062,
3559 hs. M. 1163, fraomuod C. 1163, fruomôd en frâhmôd M. 3559 en 5984 (Ohd.
frawamuoti adj) verder frôlîco 2677 en 3042, in de verbogen naamvallen frâha n.
pl. Hêliand en unfrâha (Biecht 27). Evenals in faho Hêl. 1783 en fahora 2236 vindt
men ook hier invoeging van h tusschen a en een vocaal in de volgende syllabe -

Noord en Zuid. Jaargang 9

25
zoo ook in mahal voor maal uit madhal, in Israhel voor Israel, eenmaal in hs. M.
zelfs sehan voor sêan, saian.
Terwijl in de frankische dialecten de o, door au uit aw ontstaan, de overhand had,
zijn in de Saksische dialecten de vormen met a, door ao uit aw ontstaan, in de
meerderheid.
Ditzelfde verschijnsel doet zich voor bij het woord vrô = heer en zijne derivaten.
Alleen in de formule frô mîn vindt men geregeld ô, doch in de andere vormen van
dit zwak verbogen substantief komt de a in de hs. c. en M. 21 maal voor in fraon en
franon, tegen 15 maal o in frohan en frohon; hs. M. heeft hiernaast driemaal den
vorm froian.
De genitief pluralis, Ohd. fraono en vrono, komt in het Oudsaksisch alleen voor
in den vorm vrano (oudfriesch frâna)1) in de Freckenhorster tiendrol r. 1. Deze gen.
pl. is echter in het Oudsaksisch reeds van aard veranderd en een op zich zelf staand
adjectief geworden, waarvan door een ander achtervoegsel weder een nieuw adjectief
frônisco C., frânisco M. 2398 gevormd is, terwijl er in later Saksisch een ww. vronen
d.i. voor den heer in beslag nemen, des heeren verklaren, uit ontstaan is.
De naamvallen, die er van frô voorkomen, luiden: n.s. frô,

1) Frâna beteekent in het Oudfriesch dominicus en scultetus. Westerlauw. Landr. 78, 10 oppa
thet frana altare, d.i. op het altaar des Heeren. In Saterland komt in later tijd frôn voor, z.
Richthofen Gloss. 755. Het woord frâna, rechter, is waarschijnlijk, evenals het duitsche frône
eene verkorting is van mhd. frônebote (z. Haltaus 535), ontstaan uit frânebode. Terwijl op
andere plaatsen fronebode en frone (z. Schiller en Lubben Mnd. W. i.v.) den gerechtsdienaar
zijn gaan beteekenen, was in Friesland de naam van dezen bannere of bonnere (vgl. Verdam.
M n l . W. i.v. b a n ) en werd de graaf of legaat van den keizer, koning of bisschop syn boda
genoemd. Rechter en bodenamen loopen dooreen, zooals Grimm RA. 766 heeft aangetoond.
Van daar dus dat, hetgeen eerst genitief en vervolgens adjectief was, in het Friesch een
substantief met de beteekenis van gerechtelijk ambtenaar is geworden. Evenals naast het
eerste frâna, domesticus, frôn voorkomt, zoo verschijnt in charters van de 14e eeuw en eens
in een charter van de 11e eeuw, waarschijnlijk door duitschen en hollandschen invloed de
vorm vrone. In van Mieris C h a r t e r b . II 683 leest men d d. 1344 Die Abt Ludolf van
Floricampe enz. hebben geseghet: Die Grave van Hollant hevet het recht eens in 't jaer in
Stavoren in der zuder mude in Vrieslandt te comen, Scepene ende Scouten Asigen ende
Vronen mit hem tote Vronenacker te comen. Vrone of ofr. Frâna heeft hier dus als plur.
Vronen, en in de samenstelling met acker wordt als genit. plur. vronen gebruikt. Deze
vronenakker bij Staveren moet een rechtplaats geweest zijn, evenals in het noorden
F r a n e k e r . - De oudste vorm, welke hiervan bij v.d. Bergh I, 1, p. 59 in eene oorkonde
van bisschop Conrad van Utrecht voorkomt, is Fronacker. In latijnsche en Hollandsche
charters van 1309, 1318, 1326 enz. vindt men Fronackere, in Friesche van 1374 Fraenkera,
Fraenker, zoo ook in 1400; in 1417 Froneker enz. De vormen met o schijnen dus in Friesland
ingedrongen te zijn uit andere diaiecten.
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froho en fraho, gen. s. frohon, frahon, d.s. frohon, frahen, ac. s. frohon enz., gen. pl.
frôno, frâno. De zwakke bulging van zelfstandige naamwoorden verschilt niet van
de zwakke buiging van bijvoegelijke naamwoorden (nom. s. hêlago, g.s. hêlagon,
d.s. hêlago, g.s. hêlagon, d.s. helagon a.s. hêlagon, hêlagan, gen. pl. hêligono);
wanneer men nu in het oog houdt dat adiectiva, die als substantiva gebruikt worden,
zwak worden verbogen, dan rijst de vraag kan frô even als aldo, hêlago, blindo e.a.
ook oorspronkelijk een adjectief geweest zijn, dat, substantivisch gebezigd, zwak
verbogen werd, en dus ten nauwste samenhangen moet met het adjectief vrô, dat
zwak en sterk verbogen voorkomt. In hoeverre dit mogelijk is, moet uit de
beteekenissen der beide woorden blijken.
Het adjectief vrô komt in de Oudgermaansche talen met de volgende beteekenissen
voor: in het Ohd. beteekent het krachtig, uitgelaten, vroolijk; in Mhd. vergenoegd,
tevreden, vroolijk; in Middelnederlandsch sterk, moedig, bedreven, flink, vroolijk
enz. (z. Verdam Tijds. blz. 239) in Onrd. flink, vlug, snel. De beteekenis van uitstekend
door kracht, levenskracht en levenslust bezittende, is aan dit woord in alle
Germaansche talen eigen. Ook bij de afgeleide woorden vindt men deze beteekenis
terug; Ohd. frôlîhho en Os. frôlîko (adv.) hebben evenals het ohd. adj. frawalîh en
frôlîh de beteekenis gehad, die vroolijk nog heden ten dage heeft. Frônisco op de
boven medegedeelde wijze van frô gevormd levert het bewijs, dat frô en frôno vroeger
in het Oudsaksisch ook in de beteekenis van ndl. fraai, uitstekend door schoonheid
enz. voorkwam; in den Hêliand 2398 toch staat: was that land sô guod frônisco
gifehod d.i. het land was zoo goed, zoo heerlijk (of zoo fraai) versierd met vruchten.
Het zoogenaamd zwakke substantief vrô wordt in het Oudhoogd. alleen bij het
aanspreken van een hooge of verheven persoon, van Christus of van een engel
gebezigd. In het Oudsaksisch worden frô en frao alleen ten opzichte van de godheid
en van Christus gebruikt. Op bijna alle plaatsen, waar het woord voorkomt, is het
verbonden met den genitief van een persoonlijk voornaamwoord b.v. frô mîn, fraho
iro, frahon thînes enz. Andere namen, die in dit geval in het Os. gebezigd worden,
zijn: alowaldo, the gôdo, rikeo, mârio, waro, herro. Behalve drohtin zijn dit alle
substantivisch gebruikte zwakke adiectiva - ook herro, uit hêrero (verhevener) is
eigenlijk een adjectief.
Het is dus zeer waarschijnlijk dat ook vrô oorspronkelijk een adjectief geweest is,
dat eerst eene eigenschap van een verheven persoon aanduidde en later in dezen
vorm substantief met de beteekenis van heer is geworden. Het moet in het Germaansch
oorspronkelijk de machtige, verhevene, voornaamste, meerdere beteekend
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hebben. Wat de oudere beteekenis betreft, komen het adjectief vro en het substantief
elkander dus zeer nabij, en er is dus ook in dit opzicht wel grond voor het vermoeden
dat beide oorspronkelijk een woord geweest zijn.
Niet alleen het uit frawa ontstane frô heeft zich zoo in verschillende richting
ontwikkeld; met den vorm frawi is hetzelfde het geval geweest. Zwak verbogen
moest de nom. sing. m. frawjo luiden; bij uitval der w voor j fraio; waar awi tot aui
en ôi werd, frôio, terwijl de sterke vorm frôi of frâi was. Men vindt deze vormen o.a.
Hêliand hs. M. vs. 2941, 3022 en 3313 waar frôian staat in de beteekenis van heer,
Nederd. frâi en met umlaut frei in de beteekenis van flink, schoon, Oudfriesch frey,
Mnld. frôy en fraey en bij Bredero frey, schoon, mooi, beteekenende, zie verder
Verdam Tijds. IV, 229.) In het Gotisch, dat als uitgang van den nom. sing. masc. der
zwakke verbuiging a heeft, en waar w voor j in u is overgegaan, vindt men frauja =
heer. Ook hier dus even als in het Westgermaansch overgang van een adjectief tot
een substantief, met differentieering van beteekenis.
Waar de w bleef, zoo als in den vrouwlijken vorm frawâ, daar ging aw in ouw
over. Zoo ontstond in het Middelnederl. en Middelhd. vrouwe naast het masculinum
vrô. Hetzelfde was het geval in het Ohd. frawjan, Mhd. vrôuwen en vreuwen, Mnl.
vrouwen, terwijl uit froy en fray een nieuw w.w. froyen en frayen, verfrayen onstond.
In welke verhouding deze beide vormen, frai en fro, tot elkander staan - of het
waarschijnlijk is dat, zooals Paul B e i t r . VIII, 222 omtrent kraai zegt, er
oorspronkelijk een uitgang wja aan ten grondslag gelegen heeft - zal ik hier niet
verder bespreken. Ik wil er alleen op wijzen, dat dergelijk verschijnsel zich ook
voordoet bij een substantief als stroo; Ohd. strô, gen. sing. strouwes, Ags. streaw,
Onrd. strá, waarnaast Ndl. strooien enz., Mhd. ströu, Nieuwhoogduitsch streu bestaat;
deze laatste vorm komt in Nhd. minder voor en is uit een Noordd. dialect afkomstig.
Bij dit woord wijzen de verschillende vormen evenzeer op een ouder strawia naast
strawa. Het hiervan gevormde zwakke werkwoord heeft in Ohd. strewen, uit strawian
geluid, in Os. strewjan. De verleden tijd meervoud Hêl. 3674 voorkomende is in hs.
M. streidun, even als nog heden in de saksische streken, terwijl hs. C. strôidun heeft.
In het dialect van M. moet dus awi in ei, in dat van C. awi in ôi overgegaan zijn. In
dezelfde verhouding moeten ook fráy en frôy tot elkander hebben gestaan.
Voor de verklaring van de a in fraai behoeft men dus niet met Franck zijne
toevlucht te nemen tot de a van het Fransche vrai, noch tot een m.i. onwaarschijnlijken
invloed van de a in het Fransche woord frais, dat noch in vorm noch in beteekenis
eenigszins met frâi, frôi overeenkomt.
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Een eenigszins duisteren overgang van klank vertoont het tweemaal in hs. C. van
den Hêliand voorkomende fruo voor frô en het vrouwlijk hiervan, frûa in de
oudsaksische vertaling van de Homilia van Beda.; het eerste is misschien niets anders
dan eene uo voor o, welke behalve bij de ô (ndl. oe) ook voor o in hs c voorkomt.
Wat nu de vroegere beschiedenis van frô betreft, geloof ik dat men met O. Schade
aan kan nemen, dat frawa ontstaan moet zijn uit fra en een suffix wa. In het
Indogermaansch voor de klankverschuiving moet het prawa geweest zijn. In de
Europeesche talen treft men - behalve in het Slavisch pruvu en misschien Lat. privus
geen overeenkomstig woord aan; wel in de Indische talen, zooals sanskrt. prûrva,
dat, evenals pûrna uit prna, uit prwa kan ontstaan zijn. In dit geval zou Ind. pra Gr.
προ er aan ten grondslag liggen; ook Oudslav. prŭvŭ pleit hiervoor. De oudste
beteekenis moet dan geweest zijn die van voorste, waaruit zich dan verder de indische
beteekenis oudere, en de germaansche voornaamste, uitstekende, machtige enz.
ontwikkeld hebben.
Naar de letter opgevat beteekenen dus fraai en vroolijk niet hetzelfde als heerlijk.
Wel kan men zeggen dat er overeenkomst is in de ontwikkeling der beide woorden.
De oorspronkelijke beteekenis van het adjectief, welks comparatief hêrero, bij
samentrekking in Ohd. en Os. herro luidde, was die van glanzend, hieruit heeft zich
die van voornaam ontwikkeld, in welke beteekenis het tot een substantief geworden
is evenals vrô, terwijl in hd. herrlich, ndl. heerlijk de beteekenis schitterend, prachtig
bewaard is gebleven.
Utrecht, Juli 1885.
J.H. GALLÉE.

Rinnen. Tiegen. Klikspaan.
Op bl. 276, zevenden jaargang van Noord en Zuid, lezen wij: ‘Geronnen, verleden
deelwoord van het in onbruik geraakte gerinnen, enz.... Dit VERLOREN rinnen niet
te verwarren met het nog bestaande zwakke grondwerkwoord rennen loopen.’
Het werkwoord rinnen (niet GErinnen) ron, geronnen, is nog in 't geheel niet
verloren, niet in onbruik geraakt. Het bestaat nog degelijk in den zin van
samenvloeien, wat het ter bedoelde plaats ook beteekent. - In de Kempen hoort men
nog dagelijks: Het melk is geronnen. 't Is te koud; het melk wil niet rinnen. Als 't
warm is, rint het melk zeer spoedig. Wij kunnen niet boteren, het melk is nog niet
geronnen, enz.
Wij weten niet, waarom rennen grondwerkwoord wordt geheeten. Dit rennen is
niets anders dan eene klankverwisseling van rinnen en staat met dien stam nagenoeg
in dezelfde verhouding als zetten met zitten, leggen met liggen, vellen met vallen.
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Op dezelfde bladzijde lezen wij:
‘Met nevels betogen. - Betogen, verl. deelw. van betien of betiegen, enz.... Betogen
beteekent bedekt, beneveld.’
Betogen, beteekent daar niet bedekt, maar wel betrokken; met nevels betrokken,
zooals men zegt: de lucht is met wolken betrokken, of, de hemel is overtrokken.
Dat het oude werkwoord TIEGEN, trekken, voortgaan, beteekent, blijkt uit al de
afgeleide en samengestelde woorden, welke in onze taal ervan zijn overgebleven.
Zulke zijn tocht (luchttrek) intocht, optocht, uittocht, doortocht, veldtocht, legertocht,
krijgstocht, zegetocht, hertog (voor heirtog, legeraanvoerder) voortgetogen,
weggetogen, doorgetogen, heengetogen, opgetogen, ingetogen, enz.
Uit al die voorbeelden blijkt ook dat de oude vorm wezenlijk tiegen is, en niet tien
of betien. Dit laatste is een ander verouderd woord, dat men bij Van Maerlant en
zijne tijdgenooten aantreft in den zin van handelen, doen, begaan, en nog
overgebleven in ons betijen, zooals men zegt: Laat hem maar betijen.
Klikspaan en kliksteen, beteekenen beiden verklikker, overdrager. Waarschijnlijk
nemen beide woorden hunnen oorsprong in de middeleeuwsche gewoonte, van in
de vertrekken geheime luisterhoeken te maken. Zoo is in denzelfden zin de zegswijze
bekend: Er zijn latten aan het huis, en ook wel: wees voorzichtig; de steenen (de
muren) hebben ooren.
Als men nu nog spreekt van latten, steenen en muren, welke ooren hebben en
geheimen kunnen uitbrengen, hebben onze voorouders zeer wel aan spanen (of
spaanders) en steenen kunnen denken, die verklikkers speelden.
Antwerpen.
FRANS WILLEMS.

Meede en Krappe.
In No. 4 van den achtsten jaargang van dit tijdschrift komt op bladz. 264 't volgende
voor:
In eene oude kroniek lees ik, dat onder de kostelijkste vruchten, die Zeeland
voortbrengt ook genoemd moeten worden ‘de Meede en de Krappe.’ Bedoelt men
hiermede twee veldvruchten of moet men slechts aan Meekrap denken?
M.v.B.
Hoogstwaarschijnlijk is hier slechts sprake van ons meekrap. De reden, dat de woorden
‘Meede’ (thans mee) en ‘Krappe’ (thans krap) van elkander gescheiden staan, is, dat
‘Meede’ de naam is van de plant als geheel, ‘Krappe’ de naam van den wortel (van
waar kraprood en krappurper) en dat de ‘Meede’ als de nutaan-
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brengende plant de moeite loont, vermeld te worden, terwijl de ‘Krappe’ als het
nuttigste deel niet minder mag worden verzwegen.
J.P.V.
Toen ik vraag en antwoord gelezen had, dacht ik ongeveer 't volgende: de mededeeling
is te vinden in eene ‘oude kroniek’, deze is dus gedrukt met de Oudnederlandsche
(wil men Duitsche) letter; de w, staat wellicht omgekeerd en tengevolge daarvan
leest de vrager Meede in plaats van Weede, want voor zoover ik mij herinner, vind
ik in oude keuren veel gewag gemaakt van Weede en Meede, maar nergens wordt
Krappe vermeld.
De Weede toch (isatis tinctoria) werd vroeger zeer veel verbouwd, wegens de
blauwe kleur, welke uit het blad kan gewonnen worden; later is zij geheel vervangen
door de indigo.
Niet alleen in Zeeland, maar ook in andere deelen van ons land werd zij bij groote
boeveelheden aangekweekt; zij is eene tweejarige plant, welke in Juli bloeit en daar
zij vóór den bloeitijd de meeste saprijke bladeren bezit, werd zij in Juni geoogst,
waarom men aan die maand den naam van Weedemaand gaf.
Zoo ongeveer dacht ik, toen ik besloot mijne oude vrienden eens te raadplegen over
meede, weede en krappe.
K i l i a a n werd het eerst opgeslagen. Bij hem vond ik:
k r a p p e , j. m e e -k r a p p e . Rubia.
m e e -k r a p p e , m e e d -k r a p p e . Rubiae radices comminutae.
Dit antwoord is lijnrecht in strijd met dat van J.P.V. Immers K i l i a a n verstaat
door krappe de plant, door mee-krappe de gekneusde wortels.
Ik ging verder terug.
In het Reglement voor de scheepvaart en de heffing der tollen op het Zwin van
den jare 1252 leest men o.a.:1)
Van daer men mede vaervet.
Eene cupe weeds .ij. d. .j. meese of eene tonne weeds .iiij. d. een tubbe met slipe. .ij.
d. eist 't slijp ghegoten tscip overal. iiij. d. een scute met meeden. ij. d. een scip gelast
met meeden. ij. d. een waghen gheladen met meeden es sculdich van elken paerde
ij. d. en van den laste. j.d.2)

1) Dit stuk is in de archieven van Sluis ontdekt door J.H. v a n D a l e en medegedeeld in het
vijfde deel van de Bijdragen tot Oudheidkunde en Geschiedenis.
2) Door d, in den Aardenburgschen tolbrief steeds d', verstaat men denier. Een pond Vlaamsch
= 6 gulden werd verdeeld in 20 schelling; de schelling van 12 denieren of grooten. Een halve
denier werd aangewezen door d d.
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In het Perkamenten-register, eene verzameling van oorkonden, welke berust in het
archief te Aardenburg, vindt men o.a. den To o l n e b r i e f v a n A r d e m b u r c h ,
welke, daar het laatste stuk uit dat register geschreven is in 1348, hoogstwaarschijnlijk
dagteekent uit het einde der 13e of 't begin der veertiende eeuw.
Daarin leest men als 1e artikel:
Van weede.
Een waghen met weede die lidet duer die poort ess. j.d'. van toolnen lidet duer die
poort met scepe so ess een scip met eenen haneroede1) .iiij. d'. En een scip met eenen
roede an die zide .ij.d'.
Als 47e artikel leest men in denzelfden tolbrief:
Elc vremde man die coopt Jof v'coopt meede in de poort die waghen ess j.d.' en
een scip iiij. d.' diese coopt en vten poorte voert ess van der mc . iiij. d'. lidet zoe
in waghenen die waghen .j. d'. En .j. scip ess iiij. d.'
S m a l l e g a n g e in zijne Cronyk van Zeeland, bladz. 518, spreekt van eene keure
door K a r e l V geschonken aan die van Ziericzee, waarin gezegd wordt, dat geen
‘Meede uit den lande van Schouwen vervoerd mag worden, ten zij die alvorens
gekeurd zij binnen der stede op verbeurte van ‘deselve Meede.’2)
Met dit alles was mij nog niet duidelijk geworden, wat men door Meede, wat door
Krappe verstond. In de aangehaalde tolbrieven beduidt meede natuurlijk den wortel,
omdat het loof van de plant waardeloos is en daarin hoegenaamd geen handel kan
gedroven worden, terwijl ik nergens van Krap gewag vind gemaakt.
Ik begon zelfs reeds eene veronderstelling te maken.
't Zeeuwsch-Vlaamsche Krap is in 't Fransch grappe. Men spreekt van een Krap
razinen, van een Krap druven, van een Krap jănievers.
De wortels van de mee groeien ook aan een tros: zou daaraan wellicht het woord
meekrap zijn ontstaan te danken hebben?
Gelukkig herinnerde ik mij bij tijds, dat mee in 't Hoogduitsch vertolkt wordt door
Krapp en dat er vroeger veel handel in mee op Duitschland werd gedreven. 't Was
dus wel zoo waarschijnlijk, dat in die taal het woord Krap terug moest gevonden
worden.
Ik besloot eenige oude kronieken van Zeeland na te slaan.
Vooreerst nam ik Dye Cronijcke van Zeelandt door JAN JANS REYGERSBERCH,
gheprent Thantwerpen binnen die Camerpoorte in

1) Wat is een scip met eenen hancroede?’
2) Door Meede (bij K i l i a a n Mede = hydromeli) verstaat men ook een soort drank, bereid
uit honing en water. In den Aardenburgschen tolbrief leest men in art. 18: Een vremde man,
die coopt Jof vercoopt meede ess van elcken vate meede. ij. d'. lidet duer die poort elc vat
ess .ij.d'.
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den Mol bij die Weduwe van HENRICK PEETERSEN. Int jaer MCCCCCLI, den vijfden
dach van September.
Daarin las ik op bladz. 43 reg. 8 v.o. Insghelyckx hebben sy (nl. de inwoners van
Zierikzee) noch de Meeneeringe daer veel Luyden meede rijcke oft byster ghemaeckt
worden, want se groot gelt costende is eerse gheplant, ghewiet, ghedolven ende in
sacken ghebrocht wordt, waer toe groote Huysen ende stoven gheordineert sijn.
Van Romerswal vond ik in 't zelfde werk opgeteekend, dat het zich ‘sterckelike
plach te geneeren met meeneeringe.’ Steeds vond ik mee en nergens krappe.
Kort daarna kreeg ik van dat werk een nieuweren druk in handen, getiteld:
De oude Chronijcke ende Historien van Zeelandt. Beschreven door wijlen Heer
JAN REYGERSBERGH van Cortgene. Tot Middelburgh Bij ZACHARIAS ende MICHIEL
ROMAN, Boeckverkoopers, woonende op den Burght, in den vergulden Bybel 1634.
Deze druk was woordelijk en letterlijk gelijk aan de reeds opgegevene: overal
wordt gewag gemaakt van meede; het woord krappe komt daarin niet voor.
Daar kom ik op de gedachte om ook de kroniek van B o x h o r n eens te raadplegen.
Zij voert tot titel:
Chroniick van Zeelandt eertijds beschreven door d' Heer JOHAN REYGERSBERGEN,
nu verbetert ende vermeerdert door MARCUS ZUERIUS VAN BOXHORN. Luctor et
Emergo. (Zeeuwsch Wapen). Tot Middelburgh. By ZACHARIAS ende MICHIEL ROMAN,
Boeckverkoopers, woonende op den Burght, in den vergulden Bybel 1644.
Dit werk is gedeeltelijk met de Duitsche letter gedrukt, gedeeltelijk met de
Italiaansche en in een hoofdstuk, dat tot titel voert: Plantinge ende winninge van
Mee ofte krappe, las ik op bladz. 112:
‘Neffens de terwe moet onder de kostelycke vruchten, die Zeelandt gheeft, oock
ghestelt werden de Meede ende Krappe, die de verwers gebruycken.’
Blijkens het opschrift van het hoofdstuk moet ende vervangen worden door ofte.
De inzender van de vraag, vroeg dus uit aardigheid naar iets, dat hij reeds wist en
had daarom zijn vraag wel achterwege kunnen houden; maar al had ik nu ook den
tekst gevonden, daarmede was de vraag nog niet beantwoord, die ik mijzelf had
gesteld:
Wanneer is het woord krap in gebruik gekomen en wat is het onderscheid tusschen
mee en krap; waarom heeft krap het oudere, algemeen gebruikte mee deels vervangen,
deels aangevuld?
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Ik ging weder aan 't zoeken en nam nu het Archief ter hand, uitgegeven door 't
Zeeuwsch genootschap der wetenschappen.
Daarin vond ik twee ordonnantiën op het delven, reeden en keuren van Meede,
die mij op 't spoor brachten van een volledig antwoord. In een brief van P h i l i p s
d e n G o e d e n aan ‘synen lieven ende getroven Rentmeyster van Bewester scelt,
Baeliu, Scout, Burgermeijsters, Scepenen ende Raiden van onze Stede van Ziericxe’,
deelt hij mede, dat er groote klachten gekomen zijn van de kooplieden, die met zijne
onderzaten in Zeeland handel drijven in Meede, omdat zij veel gebreken vinden
‘beijde in crachte van vaerwe, en in andere deughden, die dieselve Meede sculdich
is te hebben,’ waarom hij uit vrees dat de Meehandel zich zou verleggen ‘tot groten
scaden ende afterdeele van den gemeenen oirbaar van 't voirs. Land van Zeelant,’
voorschriften geeft betreffende de volledige behandeling der Meede. In dit handvest,
gedagteekend van den 23 Mei 1464, ontmoet men achttien maal het woord Meede.
In de Keur op het bereiden en den handel in Meekrap, den 19 September 1480
uitgevaardigd door ‘Baliu, Burgemeesters en Scepenen van der stede van
Reymerswale’, ontmoet ik voor de eerste maal het woord crappe.
In deze Keur wordt ons medegedeeld, dat er verschillende soorten van Meede zijn;
maar laat ik daaruit eenige artikels overschrijven.
In den eersten. Alle meede die men te Reymerswale reedt die sal men droegen mit
houte ofte mit colen alsoet den reeder dat gelieft ende mit colen opten ast opte boete
van thien ponden zwarten.
(2.) Item nijemant en sal crappe reeden daer meer aerden inne wesen sal, in elc
hondert dan een of twee pont opte boete van twaelf groote van elker balen ende waert
datter meer aerden inne ware tot vier ponden toe soe zoude men se koren voor
omberoofde meede, ende waert datter meer aerden waer, dat waer op eene boete van
twee scellinge groote en dan soude men si die eene ofte twee garingen ofsnyden ende
vercoopent voor ongekoert goet.
(3.) Item soe en salmen bijnnen Reymerswale gheene onberoofde meede bereijden
noch oic ter koor brengen opte boete van thien £ zwarten, ten ware datter ijemant
crappe deden koren die bij die koor nijet passeren en mochte maer als omberoofde
gekoert worden die sal men alsdan teijkenen mitten teijkene expresselic daertoe
geordineert.
(4.) Item in die gemeene meede en sal nijet meer aerden inne wesen in elc hondert
dan zes opte boete van 12 groeten ende is dair beneden seven pont inne soe sal
men se koren voor gemeene meede ende isser seven pont inne of daerboven tot thien
pont toe soe sal men se koren voer corte meede en isser meer aerden in dan thien
pont elc hondert dat is op eene boete van twee scellingen gr
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van elker balen ende dan soe sal men se die eene of twee garingen ofsnijden ende
vercoipen se voir ongekoert goet.
(5.) Item in de corte meede en sal nijet meer aerden in wesen dan thien pont ende
waer daer meer aerden in dan thien pont dat waer op de boete van 12 gr van elker
balen ende dan zoude men se vercoopen voer baellioen.
(8.) Item soe salmen reeden twee balen crappen ende die derde balen gemeene
meede.
(9.) Item soe sal men maken die thiende bale corte meede op de boete van thien
pont zwarten.
(10.) Item soe sal men die crapbalen van vier ellen en anderhalf vierendeel lakens
tot zevendalf vierendeel breet wesende ende nijet meerdere des en sal men geene
dwers 't laken maken op de boete van twee scellingen gr.
Uit het aangehaalde ziet men, dat de gedroogde wortel verdeeld werd in krap,
onberoofde meede, gemeene meede, corte meede en baellioen, al naar gelang hij van
betere of mindere hoedanigheid was. Deze verdeeling bestaat nog tegenwoordig met
dien verstande, dat corte meede en baellioen vervangen zijn door mullen.
Aangezien, gelijk ik reeds opmerkte, in meede een levendige handel werd gedreven
met Duitschland, is het meer dan waarschijnlijk, dat in 't laatst der vijftiende eeuw
het Duitsche woord Krappe aan die kwaliteit werd gegeven, welke als zijnde de
beste, ook het meest in den handel werd gebracht.
De Keur van Reymerswaele is ook nog belangrijk voor 't woord Retzine,
voorkomende in art. 24, waar men leest:
Item soesal men gheene meeden koren die men stampt van Retzine dat van buijten
coemt het en waer gedroeght mit houte ofte mit colen.
Dit R e t z i n e = racine is nog steeds voor den gedroogden wortel in gebruik.
Uit een en ander kom ik tot het volgende besluit:
Meede is de oorspronkelijke Nederlandsche naam, niet alleen voor de plant in haar
geheel, maar ook voor de verfstof uit den wortel getrokken.
Krappe, de Hoogduitsche naam voor meede, is door den handel toegekend aan de
beste kwaliteit van den gedroogden wortel.
't Veelvuldig gebruik van meede en krap heeft eindelijk de pleonastische
samenstelling doen onstaan, die nu algemeen in gebruik is.
Opmerkelijk is het, dat de behandeling van de Meede, zooals die voorgeschreven
wordt door de Magistraat van Reymerswaele, welke stad al ruim 3 eeuwen door de
Schelde is weggespoeld, van die, welke tegenwoordig in Schouwen en Duiveland
nog gebruikelijk is, in geen enkel opzicht verschilt.
G.A. VORSTERMAN VAN OYEN.
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Middelnederlandsch.
van den vos Reinaerde.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

35.

Willem, die Madoc maecte,
daer hi dicke omme waecte,
hem vernoide so haerde
dat davonturen van Reinaerde
in dietsche onghemaket bleven,
(die hi hier hevet vulscreven)
dat hi die vite dede soeken
ende hise na den walschen boeken
in dietsche dus heeft begonnen.
god moete ons siere hulpe jonnen!
nu keert hem daer toe mijn sin
dat ic bidde in dit beghin
bede den dorpren enten doren,
ofte si comen daer si horen
dese rime ende dese woort
die hem onnutte sijn ghehoort,
dat sise laten onbescaven.
te vele slachten si den raven
die emmer es al even malsch:
si maken sulke rime valsch
daer si niet meer of ne weten,
dan ic doe, hoe dat si heten,
die nu in Babilonien leven.
daden si wel, si soudens begheven.
dat ensegghic niet dor minen wille.
mijns dichtens ware een ghestille,
ne hads mi ene niet ghebeden
die in groter hoveschede
gherne keert hare saken:
soe bat mi dat ic soude maken
dese avonture van Reinaerde.
al begripic die grongaerde
ende die dorpren ende die doren:
ic wille dat die ghene horen
die gherne pleghen der eren
ende haren sin daer toe keren
dat si leven hoofschelike,
sijn si arem, sijn si rike,
diet verstaen met goeden sinne.
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40. nu hoort, hoe ik hier beghinne.
Het was in enen sinxen daghe
dat bede bosch ende haghe
met groenen loveren waren bevaen.
Nobel die coninc hadde ghedaen
45. sijn hof craieren over al
dat hi waende, hadde hijs gheval,
houden te wel groten love.
doe quamen tes coninx hove
alle die diere, groot ende clene,
50. sonder vos Reinaert allene.
hi hadde te hove so vele mesdaen
dat hire niet ne dorste gaen:
die hem besculdich kent, ontsiet.
also was Reinaerde ghesciet:
55. ende hier omme scuwedi sconinx hof
daer hi in hadde cranken lof.
doe al dat hof versamet was,
was daer niemen sonder die das,
hine hadde te claghene over Reinaerde,
60. den fellen metten roden baerde.

Titel. Van den Vos Reinaerde. Derde naamval, wegens het voorzetsel van. De
nominatief luidt Reinaert; de genitief Reinaerts; de datief Reinaerde, de accusatief
zoowel Reinaert als Reinaerde. De naam Reinaert, van het oude Ragin-hardus,
beteekent hoogstwaarschijnlijk ‘sterke in raad’, d.w.z. de sluwe.
Regel 1. Willem staat in den datief; dat de avonturen van Reinaert niet beschreven
werden in het Nederlandsch, ‘vernoide’ (d.i. verdroot) Willem.
Die Madoc maakte. Madoc is naar alle waarschijnlijkheid de naam van een verloren
geraakt dichtstuk, dat evenals de Reinaert ‘Willem’ tot maker had. Het schijnt, dat
de Madoc ook ‘Madoc's droom’ werd genoemd en dat het gedicht tot den Arthurcyclus
behoorde.
Reg. 2. dicke - dikwijls.
Reg. 3. hem staat in den datief en is eigenlijk eene herhaling van het in R. 1
genoemde ‘Willem.’
Vernoide van vernoyen - verdrieten. Den stam van het woord vindt men terug in
het Fransche ‘ennuyer.’
so haerde - zoo zeer (letterl. zoo hard.)
Reg. 4. davonturen gewone samentrekking voor ‘die avonturen’ (die = de).
Reg. 5. in dietsche - in het Nederlandsch. Dietsch of Duitsch (want etymologisch
zijn deze woorden gelijk) is afgeleid van diet
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d.i. volk. Dietsch beteekent dus eigenlijk ‘tot het volk behoorende’ en kreeg, van
taal gebruikt, de beteekenis ‘volkstaal.’ Tegenover het Dietsch stond de taal der kerk
en der geleerden, het Latijn.
R. 7. dat. Het verdroot Willem zóó, dat de avonturen van Reinaert in de volkstaal
niet beschreven waren, dat hij enz.
vite - levensbeschrijving. Het woord is eigenlijk het Latijnsche vita.
soeken - opzoeken, opsporen.
R. 8. hise - hij haar (de levensbeschrijving.)
R. 10. moete - moge. In de beteekenis ‘mogen’ komt het Middelnederlandsche
‘moeten’ zeer dikwijls voor.
siere hulpe - zijne hulp. De woorden staan in den tweeden naamval en moesten
dus eigenlijk luiden: ‘sijner hulpe.’ Door metathesis werd ‘sijner’ tot ‘sijnre’ en dit
weder door assimilatie tot siere (eigenl. ‘sierre’ of ‘sijrre’).
jonnen - gunnen. ‘Onnen’ heeft in het Middelnederl. dezelfde beteekenis. ‘Geonnen’
is tot ‘gonnen’ (ons ‘gunnen’) en ‘jonnen’ geworden.
R. 11. hem - zich.
R. 13. bede - beide (‘bede - ende’ = ‘zoowel - als’).
den dorpren. ‘Dorper’ had niet alleen de beteekenis van dorpsbewoner, maar
gewoonlijk die van ‘lomperd’, ‘onbeschaafd persoon.’
doren - dwazen. Het enkelv. is, ‘dore’. Vergelijk het Duitsche ‘Thor’ - dwaas.
R. 14. ofte - indien.
R. 15. rime - rijmende regels, versregels. Het enkelv. is ‘rijm.’
woort - woorden. Enkelv. ‘dat woort’; meervoud gewoonlijk ‘die woorde’; hier
rijmshalve ‘die woort’.
R. 16. hem - hun. Het persoonl. voornw. van den derden persoon wordt in 't meerv.
voor alle geslachten aldus verbogen: 1. si; 2. haerre (of haers); 3. hem; 4. hem.
ghehoort - ‘om te hooren’, ‘om te vernemen’.
R. 17. sise - zij ze (de verzen en woorden).
onbescaven. Eigenl. onafgeschaafd. Dus: in waarde onverminderd, ongeschonden.
R. 18. den raven. Derde naamval enkelvoud. Eerste naamval: die raven (vergel.
het Eng. the raven).
R. 19. emmer - altijd.
malsch - onbeschaamd.
R. 20-23. ‘Zij heeten zulke verzen verkeerd (slecht), waarvan zij niet meer weten,
dan ik weet, hoe de menschen genaamd zijn, die op dit oogenblik leven in Babylon.
R. 24. daden si wel - deden zij goed, als zij goed wilden doen.
si soudens begheven - zij zouden het nalaten, “soudens” staat
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voor “souden des”, daar begheven een tweeden (soms ook een vierden) naamval van
de zaak bij zich krijgt. “Des” is de genitief van het voornaamwoord “dat.” - s kan
ook wezen de genitief van het pers. voorn. “het.”
R. 25. dor - om.
wille - is accus. sing. De nomin. luidt evenzoo.
R. 26. Mijns dichtens ware een ghestille. Eigenl. “wat mijn dichten betreft, zou er
stilte zijn.” Dus: “ik zou niet gedicht hebben.”
R. 27. ne.... niet. Evenals in R. 21 dubbele ontkenning, die in 't Middelnederl.
steeds voorkomt.
hads. Vergel. de aanteekening bij “soudens” (R. 24). Dus “had - des” of “had-s.”
De hier voorkomende genitief is de “tweede naamval van de zaak” bij bidden.
ene - iemand (van het vrouwelijk geslacht), eene dame.
R. 28. groter. Derde naamval (wegens het voorzetsel in) enkelv. van het bijv.
naamw. grote.
hoveschede - wellevendheid, beleefdheid.’ ‘Hoofschheid is hetzelfde woord als
ons “heuschheid.”
R. 29. keert hare saken. De uitdrukking “sine saken keren” beteekent eigenl. zijne
zaken wenden; dus: handelen, zich gedragen. Zij, die “in groter hoveschede gherne
keret hare saken”, handelt zooveel mogelijk met de uiterste welwillendheid.
R. 30. soe. Dikwijls voorkomende vorm naast si - zij. (vr. enk.)
bat van bidden - verzoeken.
R. 32. begripen. Eigenl. aangrijpen. Vandaar “berispen.”
die grongaerde - de grompotten. Accus. plur. van grongaert.
R. 33. Zie de aanteekening op R. 13.
R. 34. ic wille = ik wil. In het Germaansch was van het werkw. willen de optatief
in gebruik, in plaats van den indicatief. Vandaar ook in het Middelnederl. ic wille,
du willes, (of wils), hi wille, wat door apocope tot ik wil, - -, hij wil is geworden.
R. 35. pleghen der eren - de eer handhaven, eervol handelen. “Pleghen” regeerde
eenen genitief. “Ere” werd zwak verbogen en wel als volgt:
Vrouwelijk Enkelvoud:
1. die ere; 2. der eren; 3. der eren; 4. die ere.
R. 36. haren sin - hunnen zin.
Het meervoud van het bezittelijk voornaamw. van den derden persoon luidde haer
voor alle drie de geslachten. Dus “haer dorp” (hun dorp), “hare daghe” (hunne dagen)
enz.
daer toe keren - daarop zetten, daarop stellen.
R. 37. hoofschelike - wellevend, hoffelijk, zooals het beschaafden menschen
betaamt.
R. 38. sijn si arem, sijn si rike - hetzij zij arm of rijk zijn.
R. 39. diet - die het.
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R. 39. met goeden sinne. Datief. Sin is hier “verstand.”
R. 41. in. Tegenwoordig “op”. Vergel. ons “in den avond”, “in den nacht”, “in
den morgen”, in de week’ enz.
Sinxen daghe - Pinksteren. ‘Sinxen’ is ontstaan uit ‘quinquagesima (dies) d.i.:
vijftigste dag (na Paschen). Is ‘sinxen’ dus aan het Latijn ontleend, ‘Pinksteren’ dankt
zijn oorsprong aan het Grieksche πεντε οστ (pentekostè), dat eveneens ‘vijftigste
dag’ beteekent.
Sinxen daghe staat in den datief.
R. 42. bede... ende - zoowel... als.
haghe. Vrouwelijk, enkelv. 1e naamv.
R. 43. met groenen loveren. Datief plur. (voorzetsel met).
bevaen voor ‘bevangen’, evenals ons ‘gaan’ staat voor ‘gangen.’ ‘Bevaen’ beteekent
hier ‘voorzien’, ‘bedekt.’
R. 44, 45. hadde ghedaen craieren. Eigenaardige, maar zeer juiste constructie,
waar wij thans zouden zeggen: had doen craieren.
Craieren is ‘uitroepen’. ‘Het hof doen uitroepen’ wil zeggen, alom bekend doen
maken, dat er aan het hof een groote bijeenkomst en vergadering van alle ‘Heeren’
zou plaats hebben.
R. 46. wanen. Niet in de beteekenis, die wij tegenwoordig aan dit woord hechten,
maar in die van ‘denken’, ‘van plan zijn.’
hadde hys gheval - als hij het geluk had, als het geluk wilde. Eigenl. ‘als hij daarvan
het geluk had’. De geheele uitdrukking is niet meer dan een stoplap.
R. 47. houden. In plaats van het Middelnederlandsch ‘dat hi waende houden’
zeggen wij nu: dat hij dacht te houden.
te wel groten love. Eigenlijk: tot zeer grooten lof. Dus: ter eere van zich zelf en
zijn hof. ‘Lof’ staat in den derden naamval (wegens het voorzetsel te.)
R. 48. doe - toen.
tes coninx hove, voor ‘te des coninx hove’, tot (het) hof des konings.
R. 49. groot ende clene. Beide adjectieven zijn hier ‘sterk’, al schijnt groot sterk
en clene zwak verbogen te zijn. In clene hoort de e tot het woord zelf en niet tot den
uitgang. Naast clene komt echter ook reeds spoedig ‘cleen’ en ‘klein’ in gebruik.
R. 50. sonder - uitgezonderd, behalve.
R. 51. hi hadde. Aantoonende wijs. ‘Hebben’ is eigenlijk een zwak werkwoord;
de onvolm. verleden tijd luidde regelmatig hab-da (in den 1en pers. enkelv.); ‘habda’
is door het toonloos worden van den uitgang en door assimilatie in hadde veranderd.
Van hadde is later de laatste lettergreep geapocopeerd.
R. 52. hire voor ‘hi er’ (hij daar).
niet ne. Dubbele ontkenning.
dorste - durfde. Aantoonende wijs. De infinitief luidde ‘dorren’; van dit werkw.
met opgeschoven verleden tijd werd een imperf. ‘dorr-de’ gevormd. Door overgang
van den tweeden r des stams
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in z (vergel. nagenoeg hetzelfde verschijnsel in vormen van de werkwoorden ‘vriezen’,
‘verliezen’, ‘verkiezen’) ontstond daaruit ‘dorzde,’ dat tot ‘dorsde’ en ‘dorste’ werd.
R. 53. die hem besculdich kent, ontsiet - die zich schuldig weet, vreest (of: is
bevreesd).
hem - zich.
ontsien. Eigenl. (er) tegen (op)zien.
R. 54. Reinaerde. Datief. ‘Zoo was het met Reinaert gegaan.’
R. 55. scuwedi, voor scuwede hi - schuwde hij, vermeed hij.
R. 56. cranc - gering, weinig.
R. 57. doe - toen.
al dat hof - het geheele hof.
versamen. Hetzelfde als ons frequentatief verzamelen. Vergaderen.
R. 58. sonder - uitgezonderd, behalve.
die das staat in den nominatief. Vergelijk ons: daar was niemand, behalve hij
(daarentegen steeds: zonder hem).
R. 59. hine hadde - die niet had; of hij had.
te claghene. In het Middelnederlandsch wordt de onbepaalde wijs nog verbogen.
De -e achter claghen is die van den datief.
Reinaerde. Accusatief. Ook in den vierden naamval wordt meermalen een -e,
achter dezen eigennaam geplaatst.
R. 60. fel - boosaardig.
metten - met den (datief).

Spakerig.
(Noord en Zuid VIII blz. 100.)
Wanneer de dampkring vervuld is van nevel of rook, zegt men in deze streken: ‘'t is
spakerig in de lucht,’ vooral hoort men dit woord in den tijd van den heibrand,
veenrook of haarrook. K i l i a a n en M e y e r geven ons de verklaring: spaken: van
droogte splijten, bersten, vaneen scheuren; spakerig, spakig: dor, droog, uitgedroogd
van hitte; spakig of spakerig weder; heet weder, naar weder, hette daar het land van
droogt en splijt; spakig land: gedroogd en gescheurd land.
Het woord heeft m.i. niets te maken met sparkelen: dit is eene letterverzetting met
uitwerping van sprankelen, frequentatief van spranken, en dit weer denominatief
van sprank, welk laatste afgeleid is van springen, sprang, gesprongen.
Hîlversum.
J.E.T.G.
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A.W. Stellwagen en De Levende Taal.
Voor weinige dagen is er een vierde, volgens den Schrijver ‘veel verbeterde,’ druk
verschenen van een werkje, dat den titel voert: ‘De Levende Taal. Een boek voor
Gymnasia, Hoogere Burgerscholen en jonge onderwijzers, uit Nassau's geschriften
verzameld en bewerkt door A.W. Stellwagen, leeraar aan 't Gymnasium te
's-Gravenhage’ (Groningen, Wolters, 1886. - Kl. oct. 220 bladzijden.)
De lust om eene beoordeeling te schrijven van dit boekje, was het gevolg van de
overweging, dat De Levende Taal in ruim drie jaren tijds vier drukken heeft beleefd
en dat de Heer Stellwagen, die tegenwoordig het taalkundig gedeelte van het examen
voor M.O. in de Nederlandsche taal afneemt, een man van gewicht begint te worden
in de oogen van sommigen, die zich tot dit examen voorbereiden. De profetie van
den bewerker in het Voorbericht van den éérsten druk schijnt vervuld te zijn
geworden: ‘De levende taal is een boek, dat, naar ik mag verwachten, eene toekomst
heeft. Het zal zijne lezers vinden onder onze jonge onderwijzers, wien 't om een
wezenlijk inzicht in 't eigenaardige der taal te doen is; het zal in de school gebruikt
worden door heeren leeraren van gymnasia, hoogere burgerscholen en
normaalinrichtingen, die hunnen leerlingen naast spraakkunst en woordafleiding een
en ander willen geven van de practijk in taal en stijl.’
Het mag onze aandacht niet ontgaan, dat veel van hetgeen in De Levende Taal
wordt medegedeeld, is overgenomen uit de geschriften van wijlen Dr. Nassau; het
meeste uit diens ‘Woorden en hunne Beteekenissen.’ Nassau was een fijn en
scherpzinnig opmerker, met buitengewoon veel gevoel voor synonymiek. Maar een
taalkundige, in den zin, dien men thans aan dit woord hecht, was hij niet. Zijne
philologische verhandelingen bevatten naast veel voortreffelijks verscheidene leemten,
onnauwkeurigheden en fouten.
Hij, die het wetenswaardige uit Nassau's geschriften wilde bewerken, had er in de
eerste plaats zorg voor moeten dragen, dat, waar zulks noodig was, werd aangevuld
en gewijzigd. De Heer Stellwagen nu blijkt niet opgewassen te zijn geweest voor die
taak. Niet alleen zijn de meeste der verouderde en onjuiste opvattingen van Nassau
in ‘De Levende Taal’ terug te vinden, maar de bewerker heeft er onnauwkeurigheden
aan toegevoegd; zelfs daar, waar hij meende, Nassau te kunnen verbeteren. Men
schudt dan ook onwillekeurig het hoofd bij het lezen der woorden: ‘Ik heb hier en
daar wat bijgevoegd en aangevuld en vermeerderd zóó, dat ik des meesters critiek
zou durven afwachten’ (Voorbericht).
Sommige bladzijden uit ‘De Levende Taal’, overgenomen uit
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Nassau's werken, zijn voortreffelijk; en daaraan is zeker het succes van het boek
grootendeels toe te schrijven. Maar voor den argeloozen lezer is het gevaarlijk, dat
het voortreffelijke hand aan hand gaat met het onjuiste. Onder de fouten zijn er,
welke oorspronkelijk op rekening van Nassau komen; maar dit mag geene
verontschuldiging zijn voor Stellwagen, die immers geene bloemlezing uit Nassau's
geschriften gaf, maar zijn werkje tot een leerboek bestemde voor ‘Gymnasia, Hoogere
Burgerscholen en jonge onderwijzers’. Stellwagen hechtte daardoor zijn zegel aan
hetgeen hij in het door hem ‘bewerkte’ boekje opnam; zoodat hij verantwoordelijk
is voor alle fouten, die men in de Levende Taal aantreft. De eer van het goede erin
komt onvoorwaardelijk toe aan Nassau.
Wij willen den Heer Stellwagen niet te hard vallen over de tallooze drukfouten
(?), die regelmatig in elke nieuwe uitgave terugkeeren; en zelfs de gewaagde
onderstelling aannemen, dat het louter toeval is, dat juist de vele vreemde woorden
er wat belachelijk uitzien.
Dat von Göckingk met den naam Gökingk wordt bestempeld en Cervantes
Servantes heet, willen wij evenzeer door de vingers zien als de vermelding, dat
Vondel in 1647 is gestorven.
Eéne fout werpt echter een verrassend licht op Stellwagen's kennis van de Duitsche
taal. Op blz. 208 namelijk citeert hij eenige regels uit J.H. Voss' Abriss meines Lebens
(door Stellwagen gemakshalve Mijn Leeben genoemd); Voss vertelt daarin, dat hij
te Neubrandenburg op het gymnasium komt, en de rector hem toevoegt: ‘Da könnt
Ihr euch hinsetzen.’ Hierop volgen de woorden: ‘Dies anschnarrende Ihr schien dem
beklommenen Fremdling ein gar trostloser Empfang.’ Nu heeft het toeval gewild,
dat in ‘De Levende Taal’ het woord anschnarrende niet geheel op een zelfden regel
kon staan en dus moest worden afgebroken. De Heer Stellwagen, die met vreemde
talen op een eenigszins gespannen voet staat, hoewel hij zijn naam plaatste op den
titel van een werk, waarin Fransch, Duitsch, Engelsch, Deensch, Zweedsch, Latijn,
Grieksch enz. voorkomt, giste dat het bewuste woord wel iets met narren te maken
kon hebben en brak dus af:............... Dies ANSCHnarrende Ihr...
Zóó staat het IN ALLE DRUKKEN te lezen!1)
Maar het wordt tijd, dat wij den inhoud van De Levende Taal wat nader in het oog
vatten en op eenige der zeer vele fouten de aandacht vestigen.

1) Vermakelijke staaltjes, onbegrijpelijk in iemand, die een werk over Natuurkundige
Aardrijkskunde uitgeeft, vindt men in een naar het Duitsch bewerkt leerboek over die
wetenschap. Het Duitsche weiden b.v. (in de beteekenis van wilgen) wordt daarin door
Stellwagen geregeld door weiden vertaald; zelfs omtrent gletscherweiden kan men in dat
geschrift het een en ander vernemen.
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Op blz. 4 (noot) wordt het Sanskrit genoemd ‘de alleroudste taal van Voor-Indië’,
hoewel het bekend is, dat de Dravidas met hunne eigenaardige talen Voor-Indië
bewoonden, eer dit door de Sanskritsprekende Ariërs in bezit genomen werd.
In dezelfde noot wordt medegedeeld, dat ‘de verwantschap en overeenkomst (werd)
erkend tusschen de Arische talen en die van Oud- en Nieuw-Europa. Vandaar voor
de laatste [?] de naam van Indo-Germaansche of Indo-Europeesche talen.’ Maar
behooren dan het Sanskrit en het Perzisch niet tot de Indo-Germaansche talen? Ook
wordt het woord Arisch tegenwoordig bijna algemeen genomen in den zin van
Indo-Germaansch of Indo-Europeesch en slechts bij uitzondering in dien van Indisch
en Perzisch.
Verbazingwekkend zou de onwetendheid zijn, die de Heer Stellwagen ten toon
spreidt in zijne uitspraken over Duitsche taal- en letterkunde, indien wij niet reeds
eenigermate waren voorbereid. Men oordeele:
Blz. 116. ‘... de Hoogduitsche schrijftaal, hoewel die zelve nauwelijks eene eeuw
oud is, ten minste [!] niet opklimt tot vóór Luthers tijd....’
Blz. 138. ‘Eerst eene eeuw geleden begon de betrekking te veranderen. De Duitsche
letterkunde nam een begin’... (Dus omstreeks 1785!)
Blz. 165. ‘In Duitschland bestond nog geen zweem van letterkunde, toen bij ons
Cats, Hooft, Vondel, Huygens, vele anderen, reeds schreven.’
Blz. 170. De Nederlandsche taal is vroeger ontwikkeld1), rijker en welluidender
dan 't Hoogduitsch.
Aangaande den bloeitijd onzer letterkunde verkondigt Stellwagen: ‘buiten
Shakespeare waren er in dat tijdperk, nergens, in geene der verwante talen, dichters
of prozaschrijvers, die met de Nederlandsche konden gelijk gesteld worden’ (blz.
164). Mannen als Calderon (geb. 1600), Corneille (geb. 1606), Milton (geb. 1608),
Molière (geb. 1622) worden door den Schrijver klaarblijkelijk over 't hoofd gezien.
Misschien bedoelde de Heer Stellwagen met verwante talen Germaansche talen en
dacht hij er niet aan, dat Spaansch en Fransch ook met het Nederlandsch verwant
zijn. In geen geval had Milton echter vergeten mogen wezen.
Op taalkundig gebied zijn de bewijzen van onkunde, door Stellwagen gegeven,
zeer vele. Het is bedroevend, dat men nog in dezen tijd zonder eenig voorbehoud de
stelling durft verkondigen: ‘de eene klinker gaat in den anderen over: Klinkers
behooren niet tot de kenmerkende bestanddeelen van 't woord’ (blz. 5). Eene meening,
die er ten tijde van Voltaire nog even doorkon.

1) Wij cursiveeren, evenals hier en daar nog een enkele maal.
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Op blz. 176 lezen wij: ‘Hoe diep dit beginsel: 't ontwijken en verzachten der
voornaamwoorden, in 't wezen der taal is gegrond, leert de levende spraak door gij
in je te veranderen, wij in we, zij in ze.
Onjuist is het, dat ‘de p in b veranderd, vele Hoogduitsche woorden dezelfde
maakt, als die in onze taal’ (blz. 5). Slechts zeer weinige voorbeelden (Pavian,
Posaune) bestaan daarvan; de Duitsche p beantwoordt (evenals pf) geregeld aan eene
Nederlandsche p.
Onjuist is het ook, dat een kerkhof in het Duitsch ‘vredehof’ genoemd (blz. 8).
Friedhof beteekent ‘omtuinde hof’.
Onjuist, dat van ons minnen, beminnen ‘in 't Hoogduitsch geen schijn of schaduw
is’ (blz. 106); dat Genossenschaft door de Duitschers niet wordt verstaan (blz. 116),
dat zij het woord Mittagshöhe niet zouden bezitten (blz. 129) enz. enz.
Het woord oog in den zin van eiland staat niet met oog (het lichaamsdeel) in
verband (blz. 51), evenmin beweren met weren, verweren (blz. 126). Ook is het eene
illusie van den Heer Stellwagen, dat het kleedingstuk rok aldus zou zijn genoemd,
omdat het afkomt van den stam van 't werkwoord rukken en alzoo zou aanduiden
‘iets, wat men, met eenige moeite, aantrekt’ (blz. 70).
De spreektaal neigt er niet toe ‘om veelal de a voor r in e te veranderen’ en het is
dan ook onjuist, dat varsch, harsenen, star, hart, kars hebben plaats gemaakt voor
versch, hersenen, ster, hert en kers (blz 125). 't Is juist andersom; door invloed van
de r is de e van de genoemde woorden in sommige dialecten veranderd in a. - Ook
is het in dialecten voorkomende pronomen oe niet ontstaan uit doe of du (blz. 209).
Is de Heer Stellwagen dus niet gelukkig met zijne proeven van etymologie, geheel
zijn wij het met hem eens, waar hij waarschuwt tegen eene ‘afleidkunde met een te
beperkten gezichteinder’ (blz. 65).
Het woord omgeving is niet een ‘germanisme’, ‘in den laatsten tijd in zwang
gekomen’ (blz. 152), maar een woord, dat sedert twee eeuwen in gebruik is (zie het
groote Woordenboek der Nederl. Taal i.v.).
Leggen voor liggen behoort niet tot de ‘eigenheden (!) van 't
provinciaal-Hollandsch’ (!), die ‘niet over de grenzen schijnen gekomen’ (blz. 175).
In Friesland o.a. bestaat dezelfde verwarring.
De Heer Stellwagen slaat de plank geheel mis, als hij zegt: ‘Hij, zij, hem, haar
wilde men (in de vorige eeuw) tot aanwijzingen van levende wezens laten dienen:
dezelve, hetzelve voor 't onbezielde gebruiken’. De zaak was geheel anders. Hij moest
terugslaan op het subject van een vorigen zin, dezelve op een ander substantief.
Minstens even merkwaardig als de uitspraken, zijn de redeneeringen, die men in De
Levende Taal aantreft; zij getuigen somwijlen
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evenzeer van valsch vernuft als van geringe taalkundige kennis. Slechts een paar
staaltjes, daar wij niet te veel plaatsruimte mogen vergen.
‘Zijn standpunt vasthouden,’ heet het op blz. 43, is verkeerde beeldspraak. ‘'t Is
ondenkbaar, dat iemand datgene, waarop hij staat, te gelijk vasthoudt. Men kan zich
op zijn standpunt HANDhaven’... De Heer Stellwagen verkeert in de meening, dat
men dit (in den letterlijken zin) doen kan, zonder het met de hand vast te houden.
Op blz. 180 vernemen wij, dat ‘geen betoog ooit aan azen (oorspronkelijk: voedsel
zoeken) en smeer (oorspr. vet) 't walgelijke zal ontnemen, dat DE NATUUR er aan
heeft gegeven.’
Als een bewijs, dat oogenschijnlijk ‘in den zin van klaarblijkelijk zelfs nog heden
een enkelen keer (wordt) aangetroffen’, lezen wij den volgenden zin, uit de N.R.
Courant van 24 Aug. 1882 overgenomen: ‘Aan het Eierlandsche strand, niet ver van
de (!) vuurtoren, spoelde gisteren een lijk, oogenschijnlijk van een 40 jarig zeeman,
aan land. De kleeding van dit lijk bestond uit een blauw wollen hemd, enz. enz.’
Op blz. 154 wordt het woord genotmiddelen als ‘taalverrijkend’ aanbevolen. 't
Moet dan ‘tabak, thee, opium’ enz. beteekenen. Op concert en komedie mag 't niet
doelen. Volgens Stellwagen is het woord ‘van gelijke vorming als geneesmiddelen,
bluschmiddelen, hulpmiddelen; het zijn middelen om te genieten.’ Maar o jammer!
het geneesmiddel moet genezen; het bluschmiddel blusschen, het hulpmiddel helpen.
En nu 't genotmiddel? Daar 't zelf niet genieten kan, maar genoten moet worden,
vervalt Stellwagen's geheele bewijsvoering.
Vermakelijk is de behandeling der synoniemen mengsel, mengeling, mengelwerk
(blz. 75). ‘Van een boek, dat uit verschillende losse stukken bestond, zou men,
figuurlijk, kunnen zeggen: eon mengsel. Men doet dit evenwel niet, en met reden.
Al de woorden op sel - met uitzondering van schepsel, maaksel, beginsel e.a. [!!] zijn van lagere orde, en in dienst onzer stoffelijke behoeften.’ Maar als er nu toch al
drie plus ‘andere’ voorbeelden van bestaan (zooals voortbrengsel, vormsel, oliesel),
dat de afleidingen op -sel in dienst zijn van andere dan stoffelijke behoeften, zou dat
getal dan niet met één vermeerderd mogen worden?
Mengelwerk is intusschen ook niet verkieselijk; ‘door zijne samenstelling met
werk, ontstaat er aanstonds eene associatie of verbinding van denkbeelden, die 't
woord in een’ niet zeer fatsoenlijken kring brengt: broddelwerk, knoeiwerk,
kwâjongenswerk, kinderwerk, monnikenwerk, duivelswerk.’ Helaas, wij zullen niet
meer van mannenwerk en van prachtwerk mogen spreken. Zelfs alle kunstwerken
zijn door Stellwagen in den ban gedaan. En dichtwerk?
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‘gij ziet hem zitten (zegt St.) met de eene hand aan 't voorhoofd, met de andere aan
't rijmwoordenboek, of den Gradus ad Parnassum; hij zwoegt en tobt zich af, hij
werkt.’
Het wordt tijd het zondenregister voorloopig af te sluiten. Niet wijl de stof
ontbreekt. Wij schepten slechts enkele malen uit de zee van onnauwkeurigheden,
welke De Levende Taal bevat. Wij mogen echter niet eindigen, alvorens te hebben
gewezen op de taal en den stijl, waarin de Heer Stellwagen zich uitdrukt. De
hebbelijkheid om het woordje het overal en altijd tot 't te verkorten, moge in den
regel vrij onschuldig zijn, den Hr. St. verleidt zij tot wijzigingen in de maat van
gedichten. B. v. blz. 105:
‘'t Oog omhoog, 'T hart naar boven:
Hier beneden is 'T niet;
't Rechte minnen, lieven, loven,
Is maar, waar men Jezus ziet.’ (Sic).

Taalfouten (voorkomende in de vier uitgaven, maar misschien ook drukfouten) zijn
verre van zeldzaam: beukeNboomen (blz. 8), SaRRacEEnen (blz. 8), redENwoord, dat
in de redeN is (blz. 10; naar aanleiding van Hgd. Redewort, werkwoord); VOOSCH
(147); DIE, DAT haat verdient (142); ‘eene soort allegorie’ (30); ‘voor de vergelijking
scheen Wagenaar's Vaderl. Hist. 't geschiktstE’; ‘men zal toch ook DE oudE naam
behouden’ (1l) enz. enz. Verder treffen wij woorden en uitdrukkingen aan als:
‘voorbeelden, die zich licht laten zeggen’ (8); ‘zoo laat het zich heel goed zeggen’
(16); ‘te lofprijzen’ (35); ‘taaloudheidkunde’ (65); ‘nabuurland’ (134); ‘eigenheden’
(175); ‘ze zijn geëngageerd is voor 't Fransch een min verstaanbare beteekenis’ (60);
‘plat is eenig in gebruik van taal en stijl’ (75); ‘het bovenlandsche uitvindsel
“spraakleer”’ (voor: het Duitsche woord); ‘Potgieters Jan, Jannetje en hun jongste
kind, door Jan Salie spreekwoordelijk geworden’ (??). ‘Göthe zegt van eene vrouw
met schoone, diepliggende oogen: ‘Aus ihren Abgründen schien ein Licht hervor zu
blicken’: ‘Uit hare (!) afgronden scheen een licht te schitteren’ enz. enz. Ook is het
eigenaardig, van iemand die bladzijden volschrijft over de juiste aanwending van
beeldspraak, te lezen (blz. 86): ‘In de middeleeuwen trad het verschil tusschen eenen
ruiter en eenen ridder nog meer in 't leven!!
Wij zullen nu maar zwijgen over de groote lijst van misslagen, die Stellwagen aan
de taal van Mevr. Bosboom - Toussaint ten laste legt. Gedeeltelijk heeft hij gelijk.
Maar meermalen faalt hij volkomen in de vertaling der somtijds onvertaalbare
vreemde woorden, door onze groote romanschrijfster gebezigd (een élégante rok is
b.v. geen gekleede rok, een détail geen klein toevoegsel; en als manoeuvres door
militaire bewegingen wordt vervangen, heeft
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men nòg geen echt Nederlandsch). Was Stellwagen trouwens wel de man om dat
feilenregister op te maken?
Het is voornamelijk ons doel geweest, de aandacht van hulponderwijzers en candidaten
voor de acte M.O. Nederlandsch te vestigen op dit boekje van den Heer Stellwagen.
Het kan zeer nuttig voor hen zijn, te weten, welke eigenaardige beschouwingen de
Heer Stellwagen er op nahoudt.
Gaarne hadden wij het beoordeelen van De Levende Taal aan anderen overgelaten;
te meer, daar de ervaring bewezen heeft, dat het een onvruchtbaar werk is, den Heer
Stellwagen van zijn gemis aan taalkundige kennis te overtuigen. Nu er echter reeds
een vierde druk van het genoemde werkje is verschenen, achten wij het méér dan
tijd om er nogmaals op te wijzen, dat men den Heer Stellwagen niet mag beschouwen
als een bekwamen gids voor den jongen beoefenaar onzer moedertaal. De kundige
Terwey toonde, een tweetal jaren geleden, aan, dat Stellwagen van het
Middelnederlandsch ‘eume ontbeten heeft’1); de Heeren Eymael (in Noord en Zuid)
en Fleor (in het Schoolblad) bewezen, dat ook de geheimenissen van Huygens' taal
nog niet voor hem zijn ontsluierd; hier is gebleken, dat het hem zelfs aan voldoende
kennis van het hedendaagsche Nederlandsch mangelt.
Stellwagen kent, zooals uit zijne geschriften blijkt, noch de kracht van woorden
en uitdrukkingen, noch de beginselen van vreemde talen, noch de allereerste wetten
van vergelijkende taalbeoefening, noch het allernoodzakelijkste uit de ontwikkeling
onzer eigen spraak.
Hoe ongaarne wij dit harde oordeel ook uitspreken, het belang der studeerende
jongelingschap noopt ons, voor dezen onbetrouwbaren gids te waarschuwen.
Nov. '85.
DR. R.A. KOLLEWIJN.

Boekbeoordeeling.
Nederlandsche Spraakkunst door P. Kat Pzn, Leeraar aan de H.B. School
te Zutphen. - Zutphen, W.J. Thieme & Cie. 1885.
Buitengewoon is de ijver, waarmede leeraren en hoofdonderwijzers in de laatste
jaren het aantal Nederlandsche spraakkunsten helpen vergrooten. Het is, of velen
geen rust kunnen vinden, alvorens zij in een boekdeeltje hunne grammatische kennis
hebben gelucht. Hoe zou het der studie onzer moedertaal ten goede komen, wanneer
ieder schrijver op de schouders stond zijner voorgangers! Als niemand er toe overging
een spraakkunst saam te flansen, wanneer hij niet iets beters dan het bestaande had
te

1) In het Schoolblad, naar aanleiding van Stellwagen's Verleden en Heden.
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geven. Ongetwijfeld is er op het veld onzer grammatica nog roem te behalen.
Misschien nadert de tijd, waarop een geheel nieuwe behandelingswijze de dikwijls
zoo dorre stof nieuw leven zal inblazen. Maar wie niets anders doen kan dan het
oude opwarmen en nog oudbakkener maken, zette zijn potje liever niet te vuur. Ook
de Heer Kat had beter gedaan, zich te houden aan Cosijn, Terweij of Van Helten,
dan zelf een boekje te schrijven. Zijn werk is niet veel bijzonders; het is op
verscheidene plaatsen slordig en verward, het heeft leemten en bevat een niet
onaanzienlijk aantal fouten.
Met eenige voorbeelden - ze zijn voor 't grijpen - zal ik mijne meening staven.
Een vreemden indruk maakt het, dat van sommige termen de Latijnsche naam is
opgegeven en van andere niet. Hoe b.v. klinkers, medeklinkers, zelfstandige
naamwoorden, vragende voornaamwoorden in het Latijn heeten, wordt vermeld.
Maar hoe men in die taal lidwoorden, persoonlijke voornaamwoorden, telwoorden
en werkwoorden noemt, schijnt een geheim te moeten blijven.
De tweeklanken worden niet stelselmatig, maar geheel willekeurig door elkander
opgesomd: ai, aai, au, ieu, ei enz. (§ 11).
Bij de verdeeling der medeklinkers (in vloeiende, scherpe en zachte) zijn de
halfklinkers vergeten (§ 12).
Bij de opnoeming der zwakke mannelijke zelfst. naamw. moesten vermeld zijn
de woorden heer en graaf (§ 29).
In de omgangstaal bezigt men in de plaats van het persoonl. voornw. van den 2en
persoon niet alleen je en jou, maar ook jij (§ 50). Gij wordt in de (beschaafde)
spreektaal niet dikwijls, maar altijd vervangen door U (§ 51).
De genitief van zelf ontbreekt niet en komt voor in zinnen als deze: ‘De verklaring
der beschuldigde zelve komt hiermede overeen.’ (§ 53). De Heer Kat schrijft: ‘De
weglating van het bepaling aankondigend voornw. is niet aan te bevelen, wanneer
dit voornw. niet in denzelfden naamval staat als het betrekkelijke.’ (§ 74). Die
uitspraak is veel te algemeen. Een zin als: ‘Wien de schoen past, trekke hem aan,’ is
onberispelijk. De bezittelijke voornaamw. worden bijvoeglijke naamwoorden genoemd
(§ 83). Met evenveel recht zou men de aanwijzende voornw. dan ook tot de
adjectieven kunnen rekenen. Noemt men het, in de uitdrukking mijn boek een
eigenschap van het boek, dat het mij toebehoort, dan is het in dit boek evenzeer een
eigenschap van het boek, dat het niet ver van den spreker verwijderd is.
Bij de vervoeging van het werkw. wordt de vorm ‘du zings’ opgenoemd (§ 115),
ofschoon die sedert eeuwen ait onze taal is verdwenen. Die onnauwkeurigheid wordt
niet goed gemaakt door de vermelding, dat die vorm niet meer in gebruik is. Waarom
deze in onbruik geraakte vorm wèl opgegeven en zoo veel andere niet?
De verklaring van de werkwoorden met opgeschoven verleden tijd (§ 158) is
onvolledig en onnauwkeurig. De leerling moet zich, bij de lezing van Kat's uitlegging
wel de vraag stellen, waarom de verl. tijd van kunnen luidt konde en niet kande? Een
staaltje van onnauwkeurige uitdrukking levert ook § 204: ‘De werkwoorden zijn
oneigenlijk samengesteld met de bijwoorden: door, mis, om, onder’ enz.
‘Deze bijwoorden kunnen echter ook eigenlijke samenstellingen vormen.’
Dus: De samenstelling is oneigenlijk; maar de samenstelling is toch ook eigenlijk!
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De §§ 243 en 244 zijn met elkaar in tegenspraak: ‘Men schrijft ie in open lettergrepen,
waarop de klemtoon valt: genieën, fabrieken, tarieven, Israëlieten.’
‘Vreemde woorden behouden de i, ook dan, wanneer daarop de klemtoon valt:
artikel, aluminium, ambitie, amunitie, repartitie.’ Maar zijn ‘genieën’, ‘fabrieken’,
‘tarieven’ dan geen woorden van dezelfde soort als artikel en ambitie? Evenals deze
zijn het bastaardwoorden.
Bij de bespreking van het naamwoordelijk gezegde is niet gelet op het
voornaamwoord (Ik ben het; wie is dat, enz. § 286). Wil Kat in een zin als ‘smeekend
zag hij mij aan’ het deelwoord ‘smeekend’ een naamwoordelijk gezegde noemen (§
288), dan is voor den leerling een verklaring dringend noodig. Onvolledig is weder
§ 294. Niet alleen bijv. naamw., voornaamwoorden, deelwoorden, genitieven en
zelfst. naamw. voorafgegaan door een voorzetsel kunnen zelfstandige naamwoorden
bepalen, maar ook telwoorden en substantieven (als bijstellingen) in alle naamvallen
zijn daartoe in staat.
Onder de afhankelijke zinnen had de gezegdeszin vermeld moeten zijn, en in het
hoofdstuk ‘Overeenkomst van 't zelfstandig naamwoord als naamwoordelijk gezegde,
met het bepaalde woord’ had de Heer Kat zinnen als ‘Ik ben het’ moeten bespreken.
Maar houden wij ons, liever dan met het aanwijzen der vele leemten, nog een
oogenblik bezig met de beschouwing van eenige fouten in de ‘Nederlandsche
Spraakkunst’.
In § 17 wordt beweerd: ‘In de spreektaal bezigen we, vooral wanneer 't
voornaamwoorden betreft, gemakshalve 't mannelijk geslacht’ Onjuist. In de spreektaal
bezigen we alleen het mannelijk geslacht, wanneer het de persoonl. voornaamwoorden
en de stammen (schijnbaar ook eenige uitgangen) der bezittelijke vnw. betreft. Men
zegt: Ik heb de man gezien. Ik ken deze jongen niet. De koning van wie gij spreekt,
enz.
In § 23 lezen wij: ‘zegen M. = vischnet, V. = zegening.’ 't Is juist andersom.
§ 216 zegt o.a.: ‘De persoonlijke en betrekkelijke voornaamwoorden worden alleen
zelfstandig gebruikt. Onjuist. In zinnen als: ‘Wij spraken over Napoleon en Wilhelm,
welke vorsten door mijn vriend ten zeerste werden gelaakt’ komt het betr. voornaamw.
welke bijvoeglijk voor.
§ 55 luidt: ‘De aanwijzende voornaamw. duiden aan, waar de eene of andere
zelfstandigheid zich ten opzichte van den spreker bevindt. Ze zijn deze, gene, degene,
diegene, dezelfde, zoodanig, dusdanig, zulk.’
Onzin. Wie kan berekenen, waar de menschen, over wie gesproken wordt, zich
bevinden ten opzichte van den spreker, die zegt: ‘Degene, die dit verteld heeft, weet
er wel meer van’; ‘Ik bedoel denzelfden persoon als gij’; ‘Eene zoodanige vrouw
wensch ik zelfs mijnen vijand niet toe’; ‘Zulk een zoon is een witte raaf’?
De §§ 73 en 74 spreken elkaar tegen. De eerste leert: ‘Indien het
bepalingaankondigend voornaamwoord als antecedent verzwegen is, bezigt men in
den nominatief en accusatief de vormen wie, wien, wat: WIEN gij daar noemt, heb
ik reeds lang gewantrouwd.’ Nu staat echter in de volgende §: ‘'t Kan gebeuren, dat
ook met de weglating van 't bepalingaankondigend voornw. 't gebruik van die de
voorkeur verdient boven wie. Bedoelt men namelijk eenen bekenden persoon, dan
zal men zeggen: DIE mij lief heeft, volge mij, d.i.: De bekende of bepaalde persoon,
die mij lief heeft, volge mij, Wie doelt op een onbekenden persoon of vraagt eigenlijk
naar eenen persoon en beteekent alwie.’
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Prachtig! In het door Kat zelf gegeven voorbeeld WIEN gij daar noemt, heb ik reeds
lang gewantrouwd, doelt wien dus op een onbekenden persoon, (die intusschen
genoemd wordt en reeds lang gewantrouwd is!) of eigenlijk vraagt het naar eenen
persoon en beteekent alwie!
§ 143. 't Oude verleden deelwoord van plegen was niet geplegen, maar geplogen.
§ 177. De uitdrukking van af heden is af te keuren, maar niet omdat heden een
‘zelfstandig naamw. of voornaamw.’ is. Heden is hier bijwoord.
Merkwaardig is het onderscheid, dat Kat maakt tusschen samenstellingen en
afleidingen. De woorden veinzaard, droefenis, koetsier enz. zijn afleidingen, omdat
zij door middel van achtervoegsels gevormd zijn. Maar behooren, erkennen, gezel,
geschubd, bekwaam enz. zijn samenstellingen, omdat zij door middel van voorvoegsels
zijn gevormd!! (Zie §§ 201-216).
In § 208 staat: ‘ik in vuilik schijnt een verkleinwoord te vormen: vuilik = vuil
ventje.
Onjuist. ‘Vuilik’ beteekent ook niet ‘vuil ventje’, maar in 't algemeen een smerig
persoon.
Wij zouden het lijstje van leemten, onnauwkeurigheden en fouten gemakkelijk
kunnen uitbreiden. Het vorige zal echter kunnen volstaan om te bewijzen, dat de
Nederl. Spraakkunst van Kat niet is aan te bevelen. Boekjes, zooals het besprokene,
hebben wij reeds te veel.
G. LZG.

Bernhardt Kurzgefasste Gotische Grammatik. Halle a.s. verlag der
Buchhandl. d. Waisenhauses. 1885.
Bij de aankondiging van den goedkoopen druk van Dr. Bernhardts uitgave van de
Gotische bijbelvertaling sprak ik den wensch uit dat de uitstekende kenner van den
Gotischen bijbel nog eens eene syntaxis van deze taal mocht geven, die, beter dan
die door Stamm en Heyne gegeven, zich aansluitende aan Braune's klank- en vormleer,
een belangrijk hulpmiddel kon zijn voor den beoefenaar der Germaansche talen.
Deze wensch is spoediger verhoord dan ik gedacht had. Zelfs heeft de schrijver
meer gegeven dan mijn wensch was. In den aanvang van dit jaar gaf hij
bovengenoemde G r a m m a t i k , die hoewel kurzgefasst meer omvat dan eenige
voorgaande spraakkunst dezer taal.
Maakt dit meerdere haar beter en bruikbaarder? Mijn antwoord, dat niet geheel
bevestigend kan luiden, wil ik in de volgende bladzijden kort motiveeren.
Behalve de klankleer en buigingsleer bevat B's. Grammatik de Wortbildung en
Syntaxis. Dit laatste deel, de syntaxis, is inderdaad eene aanwinst, dewijl deze, hoewel
kort, uitstekend en met kennis van zaken bewerkt is. Het is jammer dat de schrijver
zich hiertoe niet bepaald heeft, het boekje was dan kleiner en dus nog goedkooper
geworden en het andere gedeelte, dat gedeeltelijk overbodig is door Braune's boek,
gedeeltelijk den beoefenaar der taal een weinig betrouwbare gids is, was achterwege
gebleven.
Bernhardt deelt in de voorrede mede dat hij zich ‘vielfach an die treffliche Gotische
Grammatik von Braune angeschlossen hat.’ Tot zelfs in de fouten is hij dezen gevolgd.
Bij sommige paragrafen is de uitdrukking van Braune verre te verkiezen boven de
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wordt soms tot tekortheid. Zoo spreekt Bernhardt wel over de uitspraak van de b,
niet over die der g; in de lijst der consonanten missen wij geheel de letter hw; korte
vocaal en korte syllabe worden soms verward; b.v. blz. 6 § 18. ‘Das s des nominativs
fällt weg nach s. drus, laus enz... und nach r, wenn ein kurzer vocal vorhergeht: vaír,
anþhar a b e r arks svers etc. In akrs is de vocaal kort, de syllabe echter lang.
Onjuist is het wanneer B. op dezelfde bladzijde § 17 zegt: Nach s, h, f geht im
schwachen perfectum d in t über: mosta, þâhta etc. Wij hebben hier echter te doen
met eene t, die in dezen vorm reeds vóór de klankverschuiving bestond en dus nooit
uit Gotische d kan ontstaan zijn.
Uit de flectie, voor zoover deze van Braune afwijkt, slechts een paragraaf nemende,
zoo is in § 25, waar de vrouwelijke u-stammen opgenoemd worden, niet als
waarschijnlijk vrouwlijk opgenomen marikreitus, waarover vgl. Tijdschrift der
Maatsch. v. Letterk. I, 226; asilus wordt als twijfelachtig femininum opgegeven,
hoewel uit Luc. 18, 30, Joh. 12, 15 en Joh. 12, 14 blijkt, dat het in het Gotisch als
diernaam communis generis was. Evenzoo zijn volgens Bernhardt ‘zweifelhaft’
gairnus, gredus en leiþus. Kende men deze woorden niet anders dan uit het Gotisch,
dan bestond er reden om dit te zeggen, doch wanneer men ziet dat kwern in alle
germaansche talen vrouwelijk geslacht heeft, bestaat er voldoende grond om zuls
ook voor het Gotisch aan te nemen; gredus is daarentegen niet bij de onzekere
feminina, maar bij de masculina te plaatsen om onrd. grâdhr, dat masc. is. Ten
opzichte van het geslacht van leiþhu, dat alleen Luc. 1, 15 in den ac. sing. voorkomt,
volgt Bernhardt de autoriteit van Leo Meyer, wiens werk D i e G o t h i s c h e
S p r a c h e voor hem, vooral waar het de woordvorming betreft, de voornaamste ja
bijna eenige bron geweest is; dientengevolge is leiþu, dat ook in Sievers Ags. Gr.
als neutr opgegeven staat, weder masc. of femininum; toch is om ohd. lîd, neutr.
oudsaks. that lîdh, ags. lîdh n. (z. Gutiska I, 38) de nominativus in het Gotisch
hoogstwaarschijnlijk leiþu en het genus van het Gotische woord neutrum. Zoo zijn
er meer aanmerkingen op dit gedeelte van het werk te maken.
Op de klankleer en de buigingsleer volgt het hoofdstuk over de woordvorming.
Dit gedeelte staat eigenlijk niet in verhouding tot het voorgaande. Terwijl in de eerste
hoofdstukken alles zich tot de oppervlakte bepaalt en de schrijver zich alleen ten
doel schijnt gesteld te hebben eene spraakkunst voor eerstbeginnenden te schrijven,
die een weinig het Gotisch willen beoefenen zonder in alle bijzonderheden door te
dringen, geeft hij hier een kort overzicht, van Gotisch standpunt, van een deel der
grammatica, dat zelfs voor den meergevorderde vol moeilijkheden is en waaromtrent
men zonder kennis der andere germaansche talen zich moeilijk goede denkbeelden
kan vormen. Toch wordt dit in 26 bladzijden afgehandeld, zonder dat er bij eenig
suffix door vergelijking met de andere germaansche talen eenige nadere uiteenzetting
wordt gegeven. Bijna in alles volgt Bernhardt slaafs de G o t h i s c h e S p r a c h e
van Leo Meyer en het is alsof er na dit werk noch in Beiträge of elders iets aan de
geschiedenis van de ontwikkeling der Gotische woorden gedaan is. Evenals in het
werk van Meyer treft men dus in dat van Bernhardt tal van onnauwkeurigheden aan.
Het zij voldoende een aantal dezer fouten en onnauwkeurigheden aan te wijzen. Alle
paragrafen nauwkeurig na te gaan zou te veel tijd kosten.
Bij het suffix a zijn slechts enkele woorden opgegeven, want ‘nur wenige
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worte sind mit sicherheit hierher zu stellen’; toch waren, was dit inderdaad waar,
dag, fisks en vele andere hier beter op de plaats geweest dan gabaur en vegs. Gabaur
(feestmaal) komt alleen in den plur. voor: gabauros n. pl., gabauram d. pl. Vegs
komt alleen als tot de a-flectie behoorende voor in nom. pl. vegos; de nom. s. vegs
kan tot de i flectie behooren, terwijl de ac. pl. vegins dit bepaald doet; bovendien
behoort het in ohd. n. pl. wâgi, ags. wâêg zeker tot de i-declinatie.
Tot de i-decl kunnen ook behooren, zoo laat Bernhardt er op volgen, vrits - dit is
echter zeer waarschijnlijk a-stam, blijkens oudnoorsch, vgl. G u t i s k a I, 52, - vlits,
dat in ags. i-stam is (G. I, 52) - daigs, dat in alle germaansche talen a-stam was en
dus ook zeker in het Gotisch, z. T i j d s . d. M a a t s . v. L e t t e r k . I, 231, - drus,
gums, runs, die bij de i-stammen, niet bij de a-stammen genoemd hadden moeten
worden, vgl. T i j d s . I, 240.
Als a-stammen met masc. of neutr. geslacht worden genoemd: biuþs, dat in alle
germ. talen masc. gen. is. z. G u t . I, 29, - stiks, met meer recht om oudsaks. Dusseld.
Gloss. stikion bij de i-stammen geplaatst, - þagks en sleps, beide in ohd. en ags.
masculini generis.
De woorden, die als ‘masc. of ferm.’ worden opgegeven, kunnen bijna alle ook
tot de onzekere i-stammen gerekend worden. Onder de woorden, waarvan Bernhardt
zegt: ‘als neutra sind wohl an zusetzen, zijn onzeker: usmet in ohd. neutr, in onrd.
masc. i-stam, dus a- of i-st., masc. of neutr; aflet en fralet, in ohd. masc., in onrd.
neutrum.
Onder de masculina, met suffix i gevormd, is staks, dat alleen in den ac. pl. stakins
voorkomt, masc. of fem. Bij de feminina met suff. i gevormd worden ook genoemd
baurgs en arbaiþs. Baurgs wordt echter door Bernhardt in de buigingsleer tot de
consonantische flectie gebracht, en terecht alleen de dat. pl. baurgim heeft denzelfden
uitgang, dien men ook bij woorden met suffix i gevormd aantreft, overigens draagt
het de sporen van op andere wijze gevormd te zijn. Bij arbaiþs leest men’: zu
b e i d a n , b a i d j a n , s. s. unter b e i t j a n . Wat hier wordt medegedeeld is onmogelijk;
het voorvoegsel ar- wordt in het Gotisch niet gevonden. en de vormen in de andere
germaansche talen zijn geheel in strijd met deze verklaring. In arb moet de kern van
het woord zitten, die wellicht verwant is met het indische adjectief rbhu kunstvaardig,
werkzaam enz. In elk geval is het suffix aiþi en hangt het niet met beidan of beitjan
samen, z. Kluge E t y m . W ö r t e r b . en Franck E t y m . W d b .
Bij suffix u zijn opgegeven dauþus en gredus. Het eerste behoorde niet hier, doch
op pag. 44 onder de woorden met suffix tu, germ. þu gevormd, terwijl gredus tot de
masculine u-stammen gerekend wordt, om onrd. grâdhr en ags. grâed. Van vele
andere, die hier terecht en met zekerheid opgenoemd hadden kunnen worden, is er
geen een te vinden; minstens vijftien ontbreken er. Dat er ook vrouwelijke u-stammen
zijn, wordt met geen enkel woord zelfs vermeld; kinnus, handus enz. ontbreken;
evenzoo de neutra faihu, gairu, sihu en leiþu
Naast drunjus en stubjus had onder suffix ju ook vaddjus moeten genoemd zijn;
onder ‘s u f f i x e m i t s’ ontbreken; rimiz G u t . I, 42, ahs, aiz, haiz (von Bahder
Ve r b a l a b s t r . 55, G u t . I, 35), terwijl bij het zoogenaamde s-suffix usja in
‘beruseis (sic), alte participalform,’ wel een enkel woord ter nadere verklaring van
dit s-suffix, dat geen s-suffix is, had mogen gevoegd worden.
Tusschen de woorden, die in het Gotisch het achtervoegsel ana en ina
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hebben en die, welke na hebben wordt, geen onderscheid gemaakt. Neutra als barn
en liugn staan naast aigin, terwijl men aljan, akran, magin, ragin te vergeefs zoekt.
Bij de mannelijke op ina staat alleen kindins, terwijl himins en maurgins ontbreken;
evenzoo bij de feminina fairina. Van neutra op na mist men o.a. kaurn, laun, razn,
rign, van de feminina rûna en wulla (uit wulna).
In § 78 onder de ‘v e r b i n d i n g e n van suffix n met a n d e r e c o n s o n a n t e n ’
treft men een suffix, ‘bnja oder fnja’ aan, waarvoor eene u wordt gevonden, die
volgens Bernhardt en Leo Meyer G.S. p. 68 door den invloed der volgende lipletter
schijnt ontstaan te zijn. Om welke reden de lipletter hier u voor zich doet ontstaan
en in zoovele andere combinaties, waarin zij voorkomt, zulks niet doet, wordt niet
nader opgehelderd. Wel is het waar dat de u niet aanwezig was in de woorden,
waarvan door middel van dit suffix b.v. fastubni, waldufni enz. gevormd zijn; de
lipletter is echter niet de oorzaak van het ontstaan der u.
De fout zit in het stellen van een suffix bnja, fnja. Dit had moeten luiden mnia,
dat ook in het Latijn, b.v. in calumnia enz. aanwezig is. Eene gedifferentieerde vorm
uit de casus obliqui ontstaan is Got. muni, dat in lauhmuni, glitmuni gevonden wordt.
Voor de sonante m heeft zich hier, evenals op andere plaatsen de u ontwikkeld.
Later is m voor n in b overgegaan. Ging er eene t vooraf, dan behield b de zachte
uitspraak, ging er eene d vooraf, dan werd b tot f verscherpt. Ook in andere
germaansche talen vindt men dergelijken overgang van mn tot bn, vn, fn, tusschen
welke v en n zich soms weder eene vocaal ontwikkeld heeft; zoo b.v. in onrd. namn
en nafn (naam), lat. nomen, in ndl. stem, hd. stimme, ags. stemn en ndl. stevene, ags.
stefn, got. stibna. In later tijd vindt men b.v. in holl. dialect: geen bĕnier, ontstaan
uit geen bnier, voor geenmĕnier, d.i. geen manier. Meest is in het ndl. mn
geassimileerd; Got. fastubni luidde in os. fastunni, ndl. vastene,
Onder de ‘suffixe mit t-lauten’ vindt men bij suff. ta het woord andbahts, waarbij
ter verklaring: ‘zu alts. bac, ags. bäc altn. bak n? Hoe dit woord te verklaren is uit
os. bak, rug, is mij een raadsel. Zoo zijn er bij de suffixen der substantiva nog eene
menigte zaken op te merken, sommige achtervoegsels zijn geheel overgeslagen,
andere verkeerd verklaard, z.a.b.v, suff. ss, si enz.
Met de adiectiva is het niet veel beter gesteld. Onder die met suffix a gevormd
ontmoet men o.a. rûms en ubils, het een met suffix ma, het andere met suffix la
gevormd, vgl. G u t i s k a II 23 en 28.
Bij suffix na vindt men usbeisns, een adjectief, dat niet bestaat, terwijl airkns,
gavamms (uit vamns z. G. II, 21) en ibns ontbreken. De grondvorm, die aan siuns
ten grondslag iag, was niet síhvni, doch sigvní; behalve skauns en analaugns hadden,
als met suffix ni gevormd, nog moeten genoemd worden hrains en hauns.
Bij suffix ka zijn wel opgenoemd de hiervan in het Gotisch voorkomende vormen
aha, uga en eiga, niet die met ihs en ha als in þarihs, þvairhs, terwijl bij de
samenstellingen met andere suffixen de combinatie kl, als in ainakls en niukls
(niuklahei) geheel ontbreekt.
Nog meer zou hierbij gevoegd kunnen worden; op het onvruchtbare van zulk eene
wortbildungslehre zou gewezen kunnen worden; op de groote moeilijkheden, waarop
men stuit, wanneer men suffixleer op dergelijke elementaire wijze wil doceeren,
maar ik vergde reeds te veel plaats. Ik meende het verkeerde in het boek duidelijk
in het licht te moeten stellen, daar de goede syntaxis en de goedkoope prijs het boek
waarschijnlijk in veler handen brengen.
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Lijst van boeken in Augustus, September en October in Nederland
uitgekomen.
Letterkunde.
a. Algemeen.
BEETS (NICOLAAS), Nieuwe verscheidenheden meest op letterkundig gebied.
1e stuk. (Auguste Barbier. Gesprek over smaak). Haarlem, De Erven F. Bohn.
gr. 8vo. (130 blz.) f 1,50
BLOEMLEZING uit den Groninger Studenten-Almanak van 1829-1879. Groningen,
J.B. Huber, post 8vo. (14 en 439 blz.) In linnen band f 3.BUSKEN HUET (CD.), Litterarische fantasiën en kritieken. Deel 21. Haarlem,
H.D. Tjeenk Willink. post 8vo. (219 blz.) f 1.35, geb. f 1.85
HUIJGENS (CONSTANTIJN), Dagboek, voor de eerste maal, naar het afschrift van
diens kleinzoon, uitgegeven door J.H.W. Unger. Amsterdam, Gebr. Binger. gr.
4to. (VIII, 87, 14 en VIII blz. met portret). Voor inteek. van Oud-Holl. f 2,50,
buiten inteek.f 3,Bijlagen van Oud-Holland, 3e jaargang, onder redactie van N. de Roever.
PENON (GEORGE), Nederlandsche dicht- en prozawerken. Bloemlezing uit de
Nederlandsche letteren, ten gebruike bij W.J.A. Jonckbloet's ‘Geschiedenis der
Nederl. letterkunde’. Deel III Groningen, J.B. Wolters. post 8vo. (8 en 496 blz)
geb. f 2.90.
GIDS (De Nieuwe). Redactie: Frederik van Eeden, F. van der Goes, Willem
Kloos, Willem Paap en Albert Verweij. 1e jaargang. Afl. 1 en 2. Amsterdam,
W. Versluys. roy 8vo. (160 blz.) Per jaarg. v. 6 Nrs. f 7.50, afz. Nrs. f 1.50
SALON (De). Redactie: George Kepper. 1e jaarg. Afl. 1. Beverwijk, D.S.
Slotboom. roy. 8vo. (VII en 82 blz. met 2 pl.) Per jaarg. van 12 afl. f 8.50

b. Romans, Novellen enz.
AMSTEL (A. VAN DEN), De erfdochter, Historisch-romantisch tafereel uit de 17e
eeuw. 2 dln. Gouda, G.B. van Goor Zonen. gr. 8vo. (275 en 257 blz.) f 6.50
BANNING (H.A.), De familie Walker. Een kijkje in onze samenleving. 's Bosch,
Maatsch. de Kathol. illustratie. post 8vo. (255 blz.) f 1,50 1e Serie 3e deel der
Gezamenlijke Novellen en Vertellingen.
BANNING (H.A.), De heks van de Amersfoorter heide, Aldaar. post 8vo. (212
blz.) Bij inteek. f 0,80; buiten inteek. f 1,00
Gezamenlijke novellen en vertellingen. 1e Serie. Deel 4.
BANNING (H.A.), Ko Folkes. Eene Amsterdamsche geschiedenis.
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's Bosch, Maatsch. de Katholieke Illustratie. post 8vo. (212 blz.) Bij inteek. f
0.80, buiten inteek. f 1.06
Gezamenlijke novellen. 1e serie. 5e deel.
BRINK (WILHELMINA), Meta. Een verhaal. Arnhem, J. Rinkes. post 8vo. (252
blz.) f 2,50.
DUIJL (CH. F. VAN), Nederlandsche typen en schetsen. Met platen van Bos. 2e
bundel. Afl. 1. Kampen, Laur. van Hulst. post 8vo. (48 blz. en 1 pl.) Per afl. f
0.30
Compleet in 5 afleveringen.
DUINEN (J.H. VAN), Jacobus Blond. Een portret met bijwerk geschilderd. Baarn,
H.C. Burck. post 8vo. (163 blz.) f 1.90
ISING (ARNOLD), Haagsche schetsen. Nieuwe bundel. 's Hage, W.P. van Stockum
& Zn. post 8vo. (392 en 4 blz.) f 375
HORCH (ADELHEID C.), Louis van Rhenen. 's Hage. Charles Ewings. post 8vo.
(258 blz) f 1, -, geb. f 1,75
Guldens-Editie No. 156
HUIJGENS (CORNELIE), Regina. 2e druk. Amsterdam. P.N. van Kampen & Zn.
post 8vo. (284 blz.) f 2 25, geb. f 2.90
KLIKSPAAN, Studenten-typen. Geïllustreerde uitgaaf. 4e druk. Leiden,
A.W. Sijthoff. post 8vo. (162 blz. en 8 pl.) f 1,00
KLIKSPAAN, Studentenleven. Geïllustreerde uitgaaf. 2 dln. 4e dr. Aldaar. post
8vo. (X en 200 blz. met 4 pl. en 178 blz, met 4 pl.) f 1,75
LOVELING (VIRGINIE), Sophie, 2 dln. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zn. kl.
8vo. (469 blz.) f 3 MARINO, Bijna gestrand. 2 dln. 2e druk. Aldaar. post 8vo. (236 en 216 blz.) f
3.90, geb. f 4 50
MELATI VAN JAVA, Miss Campbell en andere verhalen, Schiedam, H.A.M.
Roelants gr, 8vo. (330 blz.) f 3,30
MELATI VAN JAVA, Waarheen? Amsterdam, Jan Leendertz. post 8vo. (140 blz.)
f 1,20, geb. f 1,50
MELATI VAN JAVA, De jonkvrouwe van Groenerode. 3e druk. Schiedam, H.A.M.
Roelants. post 8vo. (262 blz.) f 1,90, geb. f 2,40
MELATI VAN JAVA. Hermelijn. 2 dln. Aldaar. gr. 8vo. (376 en 358 blz.) f 7 40
PERK (BETSY), De laatste der Bourgondiërs in Gent en Brugge, 1477-1481.
Haarlem, G.C. Vonk. post 8vo. (331 blz.) f 2.90, geb. f 3.25
POTGIETER (E.J.), Werken. Verzam. onder toezicht van Joh. C. Zimmerman.
Dl. V. (Leven van R.L. Bakhuizen van den Brink). Haarlem, H.D. Tjeenk Willink.
post 8vo. (XVI en 394 blz.) f 2,40; geb. f 2,90; in kalfsled. f 3,75; het werk
afzonderl. f 3,50
QUARLÈS (Mevrouw). Agnes. Historisch verhaal. Arnhem, H.W. van Marle.
post 8vo. (6 en 115. blz.) f 1.50.
REES (CATHARINA VAN), In Dei gloriam. Historisch-romantische levensschets
van Johan Sebastiaan Bach. 2 dln. Deventer, A.J. van den Sigtenhorst. post 8vo.
(233 en 234 blz. met portret) f 550
ROGGE (H.C.), Sproken en vertellingen uit de Middeleeuwen. Amsterdam, Y.
Rogge post 8vo. (XV en 145 blz.) f 1.50
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SCHEIDIUS (ERNEST), De erfgenamen van Merlet. 3 dln. 2e dr. Dordrecht, J.P.
Revers. post 8vo. (215, 250 en 217 blz.) f 4.25, geb. f 4.90
STRATENUS (LOUISE), De Woestenborg. Oorspronkelijke roman. Haarlem, G.C.
Vonk. post 8vo. (186 blz.) f 1 90, geb. f 2.25.
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UILKENS (J.A.), Indische typen. Amsterdam, Brinkman & v.d. Meulen. post
8vo. (154 blz.) f 1.50
VLIEGER (ANTH. DE), Het jaar 1566 en de Vlaamsche passementwever in
Zierikzee, Schouwen en Duiveland of de Kerkhervorming voor 300 jaren. Een
verhaal voor jong en oud. 2e druk. Met een voorwoord van J.A. de Vlieger. Afl.
1. Zierikzee, De Looze & Waale. post 8vo. (XII en 80 blz.) Per afl. f 0.60.
WESTRHEENE (Mevr. VAN), Een rijke aanbidder enz. 's Hage, Charles Ewings.
post 8vo. (195 blz.) f 1. -, geb. f 1,75.
Guldens-Editie No. 157.
ZWAARDEMAKER-VISSCHER (Mevr.), De ruïne van den Oldenborgh. 2 dln.
Schoonhoven S. & W.N. von Nooten. roy 8vo. (309 en 324 blz.) f 6.90

c. Poëzie.
ESTOR (J.J.), Gedichten. 's Hage, W.C. Tengeler. 16mo. (48 blz.) f0.60
GEDICHTEN (De) van den Schoolmeester, uitgegeven door J. van Lennep. 8e
druk, met 300 illustratiën van Anth de Vries. Rotterdam, Uitgevers-Maatschappij
Elsevier, post 8vo. (310 blz.) f 1.75, geb. f 2.15
GÉNESTET's (DE) dichtwerken. Volksuitgaaf. Utrecht, J. van Druten, post 8vo
(340 blz.) f 0 90, geb. f 1 25
HOMERUS' Ilias, vertaald door C. Vosmaer. (2e herz. druk). Afl. 1. Leiden, A.W.
Sijthoff. imp. 8vo. (64 blz. en met 4 pl.) Per afl. f 1,25
Compleet in 7 afleveringen.
QUACK (M.D.), Bloemen in 't koren. Arnhem, P. Gouda Quint. post 8vo. (4 en
128 blz.) f 1.25, geb. f 1.90
TOLLENS CZ. (H.), Vaderlandsche zangen. 1e stukje. 4e druk. Leeuwarden,
Hugo Suringar kl 8vo. (32 blz.) f 0.15
VONDELS (Keur uit) lyrische en dramatische poëzie, voorafgegaan van een
levensschets naar Brandts leven van Vondel, door P.H. van Moerkerken. Sneek,
J.F. van Druten. post 8vo. (8 en 341 blz.)f 1,90, geb. f 2,40

d. Tooneelstukken.
BOELEN (H. TH.) Gevaarlijk spel. Drama in een voorspel en vier bedrijven. 's
Hage, A Rössing. post 8vo. (73 blz.) f 0.75
CHRISTIAANS (C.), Onze nieuwe meid. Blijspel met zang in één bedrijf. Hoorn,
P. Geerts. kl. 8vo. (73 blz.) f 0.75
DAT komt er van! Blijspel met zang in één bedrijf, door Junïor. 2e druk. 3
Heeren, 2 Dames Zutphen, Thieme's Boek- en Muziekhandel. post 8vo. (32 blz.)
f 0.35
GILLISSEN (M.J.), Onderhandsche verkoop. Oorspronkelijk blijspel met zang
in één bedrijf. Aldaar. post 8vo. (54 blz.) f 0,60
HEIJST (D.F. VAN), De samenzwering te Venetië of een drama met hindernissen.
Dramatische caprice voor rederijkers in één bedrijf. 13 Heeren. Zutphen,
Thieme's Boek- en Muziekhandel, post 8vo. (80 blz.) f 0,90
HUF VAN BUREN (J.), het nichtje van den bakker. Blijspel in één bedrijf. 2e dr.
4 Heeren en 2 dames. Aldaar. kl. 8vo. (80 blz.) f 0,70
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JACK, In den nachttrein. Blijspel in één bedrijf. 's Hage, A. Rössing. post 8vo.
(32 blz.) f 0.40
JANSSEN (J. HUBERTUS), De geneesheer of dat heeft mijn commensaal
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gedaan. Oorspronkelijk blijspel in 3 bedrijven. 3e dr. 4 Heeren. 3 Dames.
Zutphen, Thieme's Boek- en Muziekhandel, post 8vo. (93 blz.) f 0.85
J o c r i s s e de Vondeling. Kluchtspel in één bedrijf. 5 Heeren. 6e druk. Aldaar.
kl. 8vo. (42 blz.) f 0,40
MAALDRINK (D.M.), Herodes Hist. drama in vier bedrijven met een voor- en
naspel. 's-Hage, A. Rössing. post 8vo. (143 blz.) f 1.40. geb. f 1.90
MAURIK JR. (JUSTUS VAN), Men zegt.... Blijspel in vijf bedrijven. Amsterdam,
Tj. van Holkema. post 8vo. (200 blz.) f 1.METZ TZ. (W.), Het bromkamertje. Blijspel in één bedrijf. Aldaar. post 8vo.
(31 blz.) f 0,40
METZ TZ. (W.), Flik en Flok in de klem. Oorspronkelijk blijspel met zang in
één bedrijf. (Zonder vrouwenrollen). 3e druk. Aldaar. post 8vo. (40 blz.) f 0,35
METZ TZ. (W.), Gesmokkeld. Kluchtspel in één bedrijf. (Naar een vertelseltje),
Kampen, Laur. van Hulst. post 8vo. (34 blz.) f 0.40
MOLIÈRE, De menschenhater. Komedie, vertaald door J.A. Alberdingk Thijm
Amsterdam, C.L. van Langenhuijsen post 8vo. (77 blz.) f 0,60
MULLER (J.K.G.), De sprekende portefeuille. Blijspel in één bedrijf. Hoorn, P.
Geerts. post 8vo. (29 blz.) f 0.40.
RUIJSCH (A.), De oom uit Oost-Indië of de drie gekroonde Artisjokken.
Oorspronkelijk blijspel met zang in twee bedrijven. 4e druk. 4 Heeren, 4 Dames.
Zutphen, Thieme's Boek- en Muziekhandel. post 8vo. (134 blz.) f 0.90
RUIJSCH (A.), Het verkeerde adres. Blijspel met zang in één bedrijf. 3e verb.
druk. 4 Heeren, 2 Dames. Aldaar. post 8vo. (59 blz.) f 0.75
SINDERAM (J.M), De Neef uit Oost-Indië. Blijspel in één bedrijf. 5 Heeren. 3e
druk Thieme's Boek- en Muziekhandel. kl. 8vo. (45 blz.) f 0,50
SMEULDERS (J.F.A.), Zoo werd hij rijk. Tooneelspel in zeven bedrijven, voor
rederijkers bewerkt. Kampen, Laur. van Hulst. post 8vo. (76 blz.) f 0.90
STEMPEL JR. (A.A. VAN DER), Zijn hart zit in Scheveningen of het geheim van
een Haagschen apotheker. Blijspel in één bedrijf. 2e druk. 4 Heeren, 2 Dames.
Zutphen, Thieme's Boek- en Muziekhandel. post 8vo (48 blz.) f 0.45
STEMPEL JR. (A.A. VAN DER), Die was komiek of zoo werd een schoonpapa
gefopt. Blijspel in twee bedrijven. 3e druk. Aldaar. post 8vo (32 blz.) f 0.35
STEMPEL (THEOD VAN DER), Een avond onder vroolijke jongens. Blijspel in
twee bedrijven, voor rederijkers, zonder vrouwenrollen bewerkt. Kampen, L.
van Hulst. post 8vo. (40 blz.) f 0,50
STEMPEL JR. (A.A. VAN DER), Bruno de Spinner of het testament van een
zonderling. Blijspel in twee bedrijven voor rederijkers bewerkt. (Zonder
vrouwenrollen). Aldaar. Post 8vo (59 blz.) f 0,60
STEMPEL (TH. VAN DER), Mijn lieve trompetter. Blijspel met zang in één bedrijf.
Kampen, Laur. van Hulst. post 8vo. (32 blz.) f 0.40

Taalkunde.
CALISCH (J.M.), Nederlandsch-Duitsch Woordenboek. Tiel, H.C.A. Campagne
& Zn. gr. 8vo. (719 blz) Geb. f 4,20; de 2 dln. geb. f 8,40
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DISSEL (JOHAN S.A. VAN), Eenige Balineesche brieven, processtukken, enz.
Leiden, A.W. Sijthoff. gr. 8vo. V en 95 blz.) f 2.90
HENDRIKS (J.V.), Handwoordenboekje van Nederlandsche Synoniemen. 2e
herz. en verm. druk. Met een voorrede van J.H. Gallée. Tiel, D. Mijs. gr. 8vo.
(12 en 318 blz.) f 2,50; geb. f 2,80
ITALIAAN (De vlugge), of handleiding om zonder onderwijzer in korten tijd
Italiaansch te leeren lezen, schrijven en spreken. 8e veel verb. druk. Kampen,
G. Ph. Zalsman. kl 8vo. (103 blz.) f 0.50
KLINKERT (H.C.), Facsimilés van eenige Maleische handschriften. Ten dienste
van hen, die zich in het lezen van Maleisch-Arabisch letterschrift willen oefenen
bijeengebracht Leiden, E.J. Brill. 4to. (100 blz.) f 2,50
KLINKERT, Nieuw Nederlandsch-Maleisch woordenboek. Aldaar. gr. 8vo. (VIII
en 841 blz. in 2 kol.) In linnen band f 11, KONING (J.C.), Recueil de proverbes et idiotismes les plus usités en français,
avec leur traduction en hollandais. Breda, Broese & Co. post 8vo. (69 blz. in 2
kol.) f 0,60
LATINIST (De vlugge), Eene handleiding vooral ten dienste van hen, die door
eigen oefening zich de eerste gronden der Latijnsche taal wenschen eigen te
maken. Door een Oud-Docent, 2e druk. Aldaar. post 8vo. (170 blz. f 0.75
WINKLER (JOHAN), De Nederlandsche geslachtsnamen in oorsprong,
geschiedenis en beteekenis. 2 dln. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink. gr. 8vo. (X
en 636 blz.) f 6,50

Onderwijs. - Schoolboeken.
AFSCHRIFT akte bevoegdheid. I. Hoofdonderwijzer; II. Hulponderwijzer; III.
Hoofdonderwijzer nieuwe wet; IV. Onderwijzer nieuwe wet; V. Bedoeld art.
65 der wet lager onderwijs Groningen, Erven B. van der Comp. Ieder nr. f 0,05
BOS (R.), Uit de dierenwereld. Schetsen en beelden voor de volksschool. Met
51 houtsneden. 1e stukje. Groningen, Novrdhoff & Smit. post 8vo. (76 blz.) f
0,25
BRUGGENCATE (K. TEN), Het noodigste uit de Duitsche grammatica, meer
speciaal voor de leerlingen onzer gymnasia bijeengebracht. Leeuwarden, Firma
H. Kuiper & J. C Wester. post 8vo. (63 blz.) f 0,60
BRUIJNE (J.A. DE), Overzicht der algemeene geschiedenis voor hoogere
burgerscholen met driejarigen cursus. 2 deelen. Schiedam, J. Odé. post 8vo.
(343 en 240 blz.) f 3,50
1e deel: Oudheid en Middeleeuwen. 2e deel: Nieuwe en nieuwste geschiedenis.
EURIPIDES, Jo. Drama, bewerkt door K. Kuiper. Leiden, E.J. Brill. post 8vo.
(IV en 83 blz.) f 0,75
Grieksche en Latijnsche schrijvers, met aanteekeningen, uitgegeven volgens
besluit van het Genootschap van leeraren aan Nederl. gymnasia enz. No. IV.
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GOUDSCHAAL (P.R.) en E. WILH. BUSSMANN, Nieuwe kortschrift, naar de beste
stelsels voor Nederland bewerkt. Leeuwarden, Hugo Suringar. post 8vo. (80
blz.) f 1,25
HAVE (J.J. TEN), Beknopte aardrijkskunde van Nederland. 's Hage, Joh. Ykema.
post 8vo. (63 blz.) f 0,35
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HOIJER (A.G.E.), Binnen onzen kring. Eenvoudige grepen uit de natuurkunde.
Leesboek voor de volksschool. 1e en 2e st. Tiel, D. Mijs. kl. 8vo. (76 en 80 blz.)
Per stukje f 0,25
HORATIUS, Oden en epoden, voor Nederlandsche gymnasiën bewerkt door W.G.
van der Weerd. Aldaar. post 8vo. (XVI en 176 blz ) f 1,20
Grieksche en Latijnsche schrijvers, met aanteekeningen, uitgegeven volgens
besluit van het genootschap van leeraren aan Nederl. gymnasia enz. No. III.
JONG JZ. (S. DE), Vergelijkende examens. Verzameling van voorstellen,
opgegeven op vergelijkende examens. Verzameld en met antwoorden voorzien.
1e stukje. 1878-1880. Rotterdam, Nijgh & van Ditmar. post 8vo. (192 blz.) f
1,30
MENDES DA COSTA (M B.) en J.J. HARTMAN, Beknopt leerboek der Latijnsche
spraakkunst. Deel I. (Latijnsche vormleer door M.B. Mendes da Costa, Leiden),
S.C. van Doesburgh. post 8vo. (XI en 136 blz.) f 1,25
MERTENS (A.J.), Fransche spreekoefeningen, benevens taalkundige opmerkingen.
Groningen, J.B. Wolters. post 8vo. (7 en 103 blz.) f 0,75
MERTENS (A.J.), Duitsche spreekoefeningen, benevens taalkundige opmerkingen.
Aldaar. post 8vo. (106 blz.) f 0,75
MERTENS, (A.J.), Engelsche spreekoefeningen en brieven, benevens taalkundige
opmerkingen. Aldaar. post 8vo. (8 en 102 blz.) f 0,75
OPGAVEN en vraagstukken voor het schriftelijk werk, gegeven te Breda in Juli
en Augustus 1883 aan de candidaten voor de akte van hoofdonderwijzer en
hoofdonderwijzeres. 2e druk. Met een aanhangsel, bevattende de opgaven en
vraagstukken, die in 1885 zijn gegeven voor het schriftelijk werk van
Noord-Brabant en Gelderland. Breda, Broese & Co, post 8vo (96 blz.) f 0,90
SUNIER (ERNEST), Morceaux choisis à l'usage des classes inférieures des
gymnases et des écoles-moyennes. Amsterdam, W. Versluys. post 8vo. (167
blz.) f 1,25

Geschiedenis. - Aardrijkskunde.
GROOT (J.J.M. DE), Het Kongsiwezen van Borneo. Eene verhandeling over den
grondslag en den aard der Chineesche politieke vereenigingen in de Koloniën,
met eene Chineesche geschiedenis van de Kongsi Lanfong. Uitgeg. door het
Kon. Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederl. Indië. 's Hage,
Martinus Nijhoff. gr. 8vo. (8 en 193 blz. met 2 kaarten). f 2.75
FRANZOS (KARL EMIL), Uit Half-Azië. Schetsen 's Gravenhage, Gebr. Belinfante
roy. 8vo (320 blz.) f 3.90
HERINNERINGEN aan en beschouwingen over Oost- en West-Indische toestanden
door H.v.S. Atjeh-Suriname. Haarlem, De Erven Loosjes. gr. 8vo. (17 blz.) f
0.25
HOLWERDA (A.E.J.), Die alten Kyprier in Kunst und Cultus. Studien. Mit
mehreren litogr. Abbildungen und einer Lichtdrucktafel. Leiden, E.J. Brill. roy.
8vo, (XII en 61 blz. met 8 platen.) f 2.75
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MELLINK PZ. (F.G.), Handboek der algemeene geschiedenis. 1e deel. (Oude
geschiedenis). Sneek, J.F. van Druten. gr. 8vo. (VIII en 248 blz.) f 1,90
SCHULLING (R.), Aardrijkskunde van Nederland, met kaarten en
schetsteekeningen, ten behoeve van kweek- en normaalscholen,
onderwijzerscursussen, hoogere burgerscholen en zelfstudie. 2de verb. en verm.
druk. Zwolle, De Erven J.J. Tijl. roy. 8vo. (XII en 405 blz. met 11 kaarten) f
2,75
STELLING (De geconcentreerde), in Groot-Atjeh. 's Hage, De Gebrs. van Cleef,
gr. 8vo. (42 blz. met schetskaart.) f 0.65
STEMFOORT (J.W.) en J. HORA ADEMA, Nieuwe Kaart van Java, in kleurendruk.
Schaal 1: 1.000.000. 's Hage. J. Smulders & Co. (2 bladen.) f 3. STRECKFUSS (ADOLF), De geschiedenis der wereld aan het volk verhaald. Naar
het Hoogd. bewerkt door B. Ter Haar Bz. 2e herz. druk. 1e deel. (Oude
geschiedenis). Voiksuitgave. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink. roy. 8vo. (XII en
758 blz.) f 2,50
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TIDEMAN (BRUNO), Apeldoorn en zijn opkomst. 1837-1885. Herinneringen.
Apeldoorn, Firma T.D.H. Pull. post 8vo. (48 blz.) f 0.50
VORSTERMAN VAN OYEN (A.A.), Geslachtslijst der familie Smit. 's Hage,
Genealogisch-Heraldisch Archief, post 8vo. (33 blz.) f 1.50
WITT (PIERRE DE), ‘Een patriciër in de 17e eeuw’. Lodewijk de Geer. Eene
biographische studie. In het Nederlandsch vertaald door A.M. Kollewijn Mz.
Amersfoort, A.M. Slothouwer. post 8vo. (113 blz.) f 0.70

Kunst.
CATALOGUE des tableaux du ‘Rijks-Museum’ à Amsterdam, par Abr. Bredius.
Illustré par 50 gravures, dessins de C.L. Dake. Publié avec l'autorisation de son
Exc. le Ministre de l'interieur. Amsterdam, Tj. van Holkema. post 8vo. (143
pag.) f 1, LANGHENS (W,), Geschiedenis der muziek. In twaalf voorlezingen. Bewerkt
door Jacq. Hartog. Amsterdam, J.C. Loman Jr. post 8vo. (14 en 235 blz.) f 2,50
NIEUWENHUIJS JR. (A.J.), Teekenen naar de natuur zonder meten. Utrecht, J
van Druten. roy. 8vo. (32 blz. en 1 kaart.) f 0,50
WEISSMAN (A.W.), Het Rijks-Museum te Amsterdam. Geschiedenis. In- en
uitwendige versiering. Bouwstijl. Met afbeelding van het gebouw. Arnhem, P.
Gouda Quint. kl. 8vo. (82 blz. m. 1 pl.) f 0,90
WEISSMAN (A.W.), Het Amsteadamsche woonhuis van 1500-1800. Met 7 platen.
Amsterdam, ten Brink & de Vries. 4to. (16 blz. en 7 pl.) f 1,25
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Vragen beantwoord.
181. In het eerste couplet van ‘Aan New-York’ van Potgieter wordt van ‘twee
watergoden’ gesproken. Welke watergoden bedoelt Potgieter?
‘O ongelijkb're Stedemaagd! - Wier trots een grootscher hulde vraagt, - Dan de offers
door twee watergoden, - Het paar dat u zoo willig draagt, - Om strijd en knielende
aangeboden.’
Herinneren we ons bij de lezing dezer regelen, dat New-York gelegen is op het
eiland Manhattan in de Hudson-rivier, dan wordt het ons duidelijk, dat P. met de
‘twee watergoden’ den stroomgod der Hudson-rivier en den zeegod, Neptunus of
Oceanus bedoelt. Deze meening wordt hierdoor nog bevestigd, dat P. eenige regels
verder zingt: ‘Wijl ge uit het blauwende verschiet - Den grijzen Oceaan hoort komen,
- Zijn drietand uwwaarts nijgen ziet.’
Immers wat van den Hudson stroomafwaarts vaart en van uit den Atl. Oceaan
dezen stroom opvaart, moet zijne schatting betalen aan de fiere Stedemaagd!
Westk.
A.v.H.
182. Hoe verklaart men uit Potgieters ‘Aan New-York’: ‘Hij (de Hudson) schakelt
honderd bergen saam’?
De Hudsonrivier stroomt door de hooglanden, en langs de Catsbul Mountains; en
schijnt aldus een keten, die tallooze, honderd, bergen samenschakelt, d.i.: (aan
elkander) verbindt.
X.Y.
183. Waarbij behoort de bepaling: ‘Welluidendste trompet der faam’ uit Potgieters:
‘Aan New-York’ Welke bepaling is dat, en hoe verklaart men daar die bepaling?
‘Uw schoonste vloed draagt Hudsons naam,
Hij schakelt honderd bergen zaam,
Hij ruischt door duizende valleien:
Welluidendste trompet der faam,
Zoetvloeiend zangrigste aller reien!’

De grammaticale beteekenis dier twee laatste bepalingen blijkt uit de vergelijking
met dezulke als ‘hij, trouwe dienaar van Gods kerk’; ‘zij, schoonste uit de maagdenrij.’
- 't Zijn beide bijstellingen bij het vnw. hij, ook al staan ze niet onmiddellijk
daarachter.
De bedoeling des dichters is nu duidelijk; hij noemt dien vloed, die Hudsons naam
draagt, een trompet der faam, wijl hij (die vloed, nl.) den naam van dezen ontdekker
als het ware overal doet weerklinken, waar hij ruischt; welluidend is die trompet,
zoetvloeiend zangrig de rei (die immers lofzangen aanheft) omdat dit ruischen ook
welluidend is, zoetvloeiend en zangrig.
X.Y.
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184. Wie bedoelt Potgieter met: die stugge Pelgrimsvaad'ren, wien Nederland een
schuilplaats heeft gebôôn.’ Zie Potgieters ‘Aan New-York’.
Die ‘stugge Pelgrimsvaad'ren’ zijn de eerste landverhuizers, meest niet-Episcopalen,
die tijdens de regeering van Jacobus I Engeland verlieten, en in Amerika een nieuw
vaderland zochten, om de geloofsvervolging in het moederland te ontgaan.
De dichter Longfellow geeft ons in The Courtship of Miles Standish een beeld
van het leven dier eerste ‘Pilgrimfathers’, zooals hij ze noemt, die met het schip de
‘May-flower’ in Amerika aankwamen.
V.
A.
185. Hoe verklaart men de volgende regels uit Potgieters ‘Aan New-York’?
‘Laat Albany bij warmen haard
Van koetjes en van kalfjes keuv'len,
En stell' zij, met verheugden geest
Een toast in op 't Sint Niclaasfeest:
“Voor Hollands Volk! - voor Hollands Koning!”’

Zooals uit het 2e gedeelte van het gedicht blijkt, verwijt Potgieter aan New-York,
dat het zijn Hollandsche afkomst vergeten is. In de 4e strophe zegt hij nog eens, dat
hij New-York niet gelooft, als het er op pocht, dat het nooit zijn afkomst heeft
verloochend. Zelfs de getuigenis van de zusterstad Albany, op eenige heuvelen aan
de Hudson gelegen, wraakt hij. Immers hij zegt verder:
‘Laat Albany bij warmen haard
Van koetjes en van kalfjes keuv'len,
En stell' zij met verheugden geest
Een toast in op 't Sint-Niclaas feest:
“Voor Hollands volk! - Voor Hollands Koning!”
Wij weig'ren d'aangeboden schaal, enz.’

Deze regels hebben betrekking op de gebruiken, die nog in eenige kringen in Albany
in zwang zijn. Daar toch wonen nog afstammelingen van de grondvesters van
New-York, eertijds Nieuw-Amsterdam. Zij beroemen er zich op, dat ze van
Hollandsche afkomst zijn, en nog altijd de gebruiken en gewoonten van het
Moederland hebben bewaard. Onder andere vieren zij nog steeds het St. Nicolaasfeest,
door zich te verkleeden en een soort van kermis te houden. Dan stellen zij met
verheugden geest een toast in op Hollands volk, op Hollands koning. Natuurlijk is
na verloop van een paar eeuwen dat feest een karikatuur geworden van het
Nederlandsche St. Nicolaasfeest. Zij mogen uit gewoonte nog drinken op ons volk
en onzen koning, uit ware belangstelling wordt deze heildronk niet ingesteld. Vandaar
dat Potgieter Albany als getuige wraakt; vandaar dat hij de aangeboden schaal weigert.
V.
A.
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Bijzonderheden aangaande de Hollanders in Amerika vindt men zeker in een pas
verschenen boek (108 pag.): Onze Taalbroeders in Noord-Amerika; hun huiselijk,
burgelijk en maatschappelijk leven en verdere bizonderheden, door C.P. van
Antwerpen, bijeengebracht door Edward Ipers. Antwerpen, Jan Bouchery, Hopland
30. Prijs 65 cts. Wij waren nog niet in de gelegenheid het te raadplegen.
RED.
186. Hoe is de zinsontleding van de volgende regels uit Potgieters ‘Aan New York’?
‘Of ge eer uw afkomst hadt vergeten,
Dan slechts die hulde in zulk een uur!’

Welk woord is hier eer?
Het zinsverband in deze zinnen schijnt mij overeen te komen met dat, waarover
gesproken wordt in het Woordenboek der Ned. Taal, in voce of (Vo o r w a a r d e l i j k
v o e g w o o r d 9, 2e Rks. 1e Afl. pag. 72), nl. met dat van wenschende zinnen, als
‘och! of wij wijzer waren!’ die door een ellips te verklaren zijn en aldus moeten
worden voltooid: ‘och, of (indien) wij wijzer waren, hoe gelukkig zou dat zijn.’ Of
immers beteekent hier indien, en begint een bijzin in de voorwaardelijke wijs. Zoo
zouden we bovenstaande zinnen volledig moeten lezen: ‘Of (indien) ge Uw afkomst
haddet vergeten, - hoeveel liever ware ons dit geweest - dan slechts die hulde in zulk
een uur!’ - Liever, of juister zijn synoniem eer, is nu bij het wegvallen van den
hoofdzin, naar den voorwaardelijken bijzin overgegaan. De onvolledige bijzin van
vergelijking zou aldus moeten worden aangevuld: dan slechts die hulde in zulk een
uur ons is. Eer is natuurlijk een bijwoord; niet van tijd, maar van graad.
X.IJ.
187. Hoe verklaart men de volgende regels uit Potgieters ‘Aan New-York’?
(Op ons de blaam voor onze schuld!)
Op u - de weegschaal is omhuld....
Een wereld, spieglende in uw glansen,
Verrees nog nauw, - alrêe vervult
Ge uw roeping door haar 't hoofd te omkransen
Met vrijheidspalmen.

Deze regels beteekenen:
Op ons rust de blaam van onze schuld. Wij hebben n.l. Nieuw-Nederland op
schandelijke wijze veronachtzaamd.1).
Op u. - Laten we daarover maar niet spreken, want we weten het niet. Immers de
weegschaal (een der attributen van de Gerechtigheid) is omhuld....
Een wereld (d.i. de verschillende staten in de nabijheid van New-

1) Die opvatting schijnt minder juist. De dichter bedoelt blijkbaar onze schuld jegens de Indianen
en hun uitdelging; zie het voorafgaande.
RED.
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York gelegen), die zich in de pracht en den rijkdom van New-York spiegelde, was
nauwelijks tot macht en aanzien gekomen, of gij vervuldet reeds uw plicht door haar
te bevrijden van alle dwingelandij.
Men ziet hieruit en nog meer uit het vervolg van het gedicht, dat Potgieter toch
de lijst van deugden of zonden van New-York opmaakt. We zeggen de lijst van
deugden of zonden. Want als hij zegt, dat New-York de boeien heeft verbroken,
waarin de winzucht het hield gekneld; dat het den kanker der weelde weert; dat het
dorst naar kunst en kennis; dat het aan de aarde geleerd heeft, dat menschelijkheid
ons 't hoogste siert; dat het in den neger het beeld van God erkent, dan geeft hij dit
alles niet als onbetwistbare feiten. Integendeel, door het vraagteeken, dat hij achter
al de zinnen plaatst, geeft hij zijn grooten twijfel te kennen. Hij is zelfs eer geneigd
de vragen met eene ontkenning te beantwoorden. Omdat hij dit echter ook niet beslist
durft doen, moest hij aan 't begin van de 7e strophe wel zeggen: de weegschaal is
omhuld.
V.
A.
188. Terwey zegt: ‘De redengevende zinnen drukken òf de oorzaak, òf de reden, òf
den grond uit van de gedachte, in den hoofdzin vermeld.’ Wat is het verschil tusschen
oorzaak, reden en grond?
Op blz 17, § 49 van Terwey's ‘Nederlandsche Spraakkunst’ wordt duidelijk gezegd,
wat men door eene oorzaak, door eene reden en door eenen grond heeft te verstaan.
Men leest daar:
‘a. dat een grond eene waarheid bevat, waaruit het oordeel eene andere waarheid
afleidt, welke men gevolgtrekking noemt; b. dat eene reden eene omstandigheid is, welke den menschelijken wil beweegt,
zeker gevolg te voorschijn te roepen; c. dat eene oorzaak eene omstandigheid is, die noodzakelijk een zeker gevolg met
zich brengt, indien ten minste eene andere omstandigheid dit niet belet.’
De voorbeelden van redengevende zinnen op blz. 29 van genoemd leerboek
bewijzen de juistheid dezer bepalingen. In den zin: ‘Doordat hij tegen mijn arm
stootte, vloog mij 't kopje uit de hand’, is ‘'t stooten’ de omstandigheid, die 't ‘uit de
hand vliegen van 't kopje’ als zeker gevolg met zich brengen moet, en hebben wij
dus te doen met een oorzaak.
In den zin: ‘Ik had bij mijn vertrek van de Ridderhofstede niets gebruikt, omdat
het mij te vroeg was (V.L.)’, is 't ‘te vroeg zijn’ de omstandigheid, die den
menschelijken wil beweegt, niet te eten; derhalve de reden.
In den zin: ‘Nu het heilig woord der trouwe gegeven is, moet het ook dierbaar
gehouden worden (B.T.)’, is ‘'t gegeven zijn van 't woord’ de waarheid, waaruit 't
oordeel afleidt, dat dit woord dierbaar moet gehouden worden en dus de grond.
K.
H.v.B.
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188a. Terwey zegt in § 348 van zijn spraakkunst: ‘beweren staat naast bewaren.’
Hoe wijst men het verband tusschen deze twee woorden aan?
Wanneer wij bedenken, dat ons beweren thans beteekent: ‘eene stelling opperen, iets
staande houden, aanvoeren’, en bewaren wil zeggen: ‘onder zijne berusting houden,
op een veilige plaats bergen’, (de dienstmeid beweert, dat zij de zoekgeraakte
voorwerpen toch goed bewaard had) dan zal men moeten toegeven, dat het verband
tusschen die twee beteekenissen niet heel gemakkelijk is aan te wijzen. Men zou er
heel wat valsch vernuft aan kunnen ten koste leggen.
Intusschen, het is ook niet dit verbum bewaren, hetwelk Terwey naast beweren
wilde stellen; maar het werkwoord bewaren, dat in het mnl. eenvoudig als wisselvorm
voorkomt naast beweren. En deze beide werkwoorden, waaraan Mhd. bewern
beantwoordt, beteekenen dan beide: ‘beletten, belemmeren, verhinderen, afweren;
verdedigen, beschermen, vrijwaren.’
Hoe nu beweren (Mnl. bewaren = verdedigen) aan zijne tegenwoordige beteekenis
gekomen is?
Daartoe moeten wij in het oog houden, dat Mnl., behalve dit onechte bewaren,
nog een echt voorkwam, 'twelk, afgeleid van waar (verus, vrai), overeenkomt met
Mnd. bewâren, bewarden, beweren, Mhd. bewaeren en Hd. bewähren en te kennen
geeft: ‘iets waar maken; zeggen, bewijzen dat iets waar is; het ingang doen vinden.
Nu staat de beteekenis: ‘bewijzen dat iets, een stelling, waar is’, niet zóó heel ver
van ‘verdedigen’, dat het moeite kost te begrijpen, hoe men de gelijkluidende verba
verwarde, de beteekenis van het een op het ander overdroeg, die samenverbond.
Aldus kon bewaren (beweren) van ‘verdedigen in het algemeen’, gaan beteekenen:
‘eene stelling verdedigen; verdedigen, volhouden, dat zij waar is.’ Wie heden ten
dage iets beweert, tracht het geloof aan de waarheid ervan ingang te doen vinden.
En nu ten slotte ons bewaren ‘op eene veilige plaats houden, onder zich houden’.
Dit komt niet, gelijk men vermoeden zou, van beweren in de beteekenis: ‘verdedigen,
beschermen, vrijwaren,’ maar van een derde Mnl. verbum bewaren, 't welk Hd.
bewahren, Eng. to beware luidt en van 't subst. ware, ‘zorg, hoede’, is afgeleid. 't
Heeft een aantal beteekenissen, waarvan wij thans alleen deze opnoemen: ‘toezicht
houden, nauwkeurig acht geven op; letten op (ter bescherming); beschermen,
behoeden, beveiligen.’ Daar dit verbum naast de vormen bewarde en beward ook
die van bewerde, bewerd vertoonde, zoo lag verwarring met beweren, dat eveneens
bewerde, bewerd had, voor de hand, en deed die zich dan ook werkelijk voor1). Niet
onmogelijk is het dan ook, dat dit werkwoord van invloed is

1) Zie Verdam en Verwijs, Mnl. Woordenbk. in voce, waaraan al deze bizonderheden ontleend
zijn.
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geweest op de ontwikkeling der beteekenissen van beweren, nl. van verhinderen tot
verdedigen en beschermen.
Intusschen moet ik, alvorens te eindigen, er de aandacht op vestigen, dat Dr. Franck
(Etym. Wrdbk. in voce) van beweren zegt, dat het berust op biwârjan, eene afleiding
van w a a r , (Ohd. biwâren, Mhd. bewâeren) (met ê, die in de zuidelijke tongvallen
de umlaut is van â) maar dat het den invloed heeft ondergaan van beweren
‘verdedigen’. - Mij komt het evenwel voor, dat deze verklaring eerst dan zou opgaan,
indien kon worden aangetoond, dat in het Mnl. even als in Mnd. beweren ‘als waar
bewijzen’ heeft beteekend. Zoolang dit niet is aangetoond, houd ik het met
bovenstaande voorstelling: dat ons beweren 't Mnl. verbum ‘verdedigen’ is, welks
beteekenis veranderde onder den invloed van de verwarring tusschen zijn bijvorm
bewaren en 't gelijkluidende bewaren (iets als waar bewijzen).
L.S.
190. Potgieter vraagt in: Jan, Jannetje en hun jongste Kind:
‘Wie herinnert zich den Gallischen haan niet, zoo dikwijls hij van koning kraaijen
hoort spreken?’
Ik behoor niet tot degenen, die zich dan dien haan herinneren, want ik ken hem
niet! Wie wil mij de zaak eens toelichten?
Bij de volken der oudheid gold de haan reeds als het zinnebeeld van waakzaamheid
en strijdlustigheid. Als zoodanig werd hij dan ook door de Grieken en Romeinen aan
Ares of Mars geheiligd. Het kraaien van een haan werd door de Grieken als voorteeken
van eenen oorlog beschouwd. Het Latijnsche woord voor Haan is Gallus, welk woord
ook Galliër beteekent. Deze omstandigheid verklaart hoogstwaarschijnlijk, waarom
de Franken den haan als zinnebeeld hadden.1) De strijdlust der Franken was bij de
andere volken maar al te wel bekend. Toen Clovis het christendom had aangenomen,
vonden de predikers der ‘Blijde Boodschap’ aan het Frankische hof een krachtigen
steun. De hofmeier Pepijn van Herstal overlaadde hen met geschenken en hij stond
hun tevens een vrijgeleide op hunne zwerftochten toe. De latere Frankische koningen
zagen in het christendom het middel ter uitbreiding hunner heerschappij.
Verder is 't bekend, dat de predikers op de door hen gebouwde kerken eenen haan
plaatsten, en, naar ik meen, was ook hun staf van een haan voorzien. Die haan
herinnerde de volken levendig aan den strijdlust der Franken en bij de Friezen waren
't aannemen

1) Dienaangaande schrijft ons ook de heer H.J. Stads te H: Het woordenboek van Littré geeft
daarover: ‘coq gaulois, un des insignes de la nation française... Le choix de cet oiseau comme
symbole de la nation française est de date recente (la première révolution et surtout celle de
1830); il ne paraît guère fondé que sur l'homonymie latine de gallus, qui signifie à la fois
coq et gaulois.
RED.
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van 't christendom en de onderwerping aan de Frankische heerschappij gelijke zaken.
Men weet, welk eene moeite 't kostte, de Friezen tot 't christendom te bekeeren.
De haan bleef als zinnebeeld in Frankrijk bestaan en werd bij de omwenteling van
1789 zelfs tot veldteeken aangenomen. Napoleon stelde voor dien haan echter eenen
adelaar in de plaats, doch de restauratie schafte dien adelaar af. Na de
Juli-omwenteling keerde de haan terug, totdat L. Napoleon den adelaar weer invoerde.
R.
B.
191. Hoe verklaart men uit: Huygens Korenbloemen: Een boer.
Hij is een edelman, soowel als d'allereerste.
Die in geen stadt en woond', en, of hij 't al beheerste
Beploeghde 't maer een deel: een hovenier in 't wild.

Deze regels munten zeker niet uit door duidelijkheid, en Verwijs heeft met zijne
aanteekening: ‘of = ofschoon’ de zaak, dunkt mij, juist niet verbeterd. Immers naar
het mij voorkomt bedoelt Huyghens: dat de boer gelijk staat met den eersten Edelman,
die ook buiten de stad, op het land, woont. Want, indien hij (de boer) al het geheel,
eene groote uitgestrektheid lands onder zijn beheer had, dan nog kon hij toch maar
een deel beploegen; het verschil tusschen hem en den grootsten edelman beteekent
dus niets; het gemis van het meerdere deert hem niet, wijl hij er voor zich zelf toch
niets aan had. Het onderw. van beheersen en beploeghen is nl. niet de edelman, maar
de boer. Met hovenier is denkelijk een woordspeling bedoeld met hof = tuin en hof
(des konings). De boer is dan een hofman in het wild.
X.Y.
192. Hoe verklaart men:
Verlenght de somerson sijn achter-middagh ueren,
Hij schenckt het overschot den naest gelegen bueren,
En hangter 't kroontjen uit, den avond blijft er bij:

Wanneer de zomerzon de namiddaguren langer maakt, dan schenkt hij den tijd, welke
hem na den arbeid overblijft, aan het gezelschap zijner naastwonende buren; en indien
het kroontje uithangt, d.w.z. ‘een feestkrans, waaronder men danste’ (Bilderdijk,
aanteekeningen) dan wordt de avond er bij geknoopt. Verwijs (Nedl. Klassieken,
IIIe deel, Huyghens Costelick Mal en Voorhout met éen zedeprent, de Boer, waaraan
deze regels ontleend zijn) voegt er in de aanteekening bij: ‘Zoo heerscht te Deventer
het gebruik nog met Pinksteren, dat knapen en meisjes onder kroonen van
pinksterbloemen vervaardigd “rozen” of reien, onder het zingen van dansliederen
als het Patertjen enz.’
Ook het ophangen van ‘Misletoe’ (de bij de Germanen heilige ‘marentakken’,) in
Engeland op Kerstmis is nog wel een overblijfsel van de oude gewoonte, om ten
teeken van een zekere feestelijkheid, groen aan den zolder te hangen en daaronder
allerlei spelen uit te voeren.
X.Y.
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193. Hoe verklaart men:
- - - - - - - en, Troosje! noch onkenje 't
Noch blijv j'en stickgiën ijs, soo klaer, soo hard, soo koel,
Daer ick men aers noch aers van binnen en bevoel.

De steller der vraag moest de laatste regels wel niet begrijpen, wanneer hij achter
‘bevoel’ een punt plaatst. Immers de zin loopt juist verder:
‘As waer men hart en haert, en Ambeeld of en Ove,
En slijpsteen of en Pott. -

En dan zijn die regels aldus te verklaren:
en m'n liefje [Troosje is de algemeene naam, waarmede in onze 17e en 18e eeuwsche
minnedichtjes de geliefden werden aangesproken; de voorbeelden zijn talloos. Om
er één te noemen; zoo zingt Krelis in ‘de Bruiloft van Kloris en Roosje’1) tot zijn
Elsje:
Goeden avond, mijn zoete Troosje,
Mijn suikerdoosje!
Nog eens gekust, wij zijn alleen:]

en m'n liefje, nog ontken je 't (n.l. dat zij zijn vrouw zal zijn en beiden in den hemel
al lang voor man en vrouw te boek staan) nog blijf je als een stukje helder, hard en
koel ijs; terwijl ik me van binnen niet anders gevoel, te moede ben, dan alsof mijn
hart een haard ware, een aambeeld of een oven enz.
Aars noch aars beteekent n.l. eenvoudig: ‘anders nog anders.’ Verwijs haalt uit
Breeroo's Moortje, 35 aan:
‘Hoe souwen koopluy haer goet niet mind'ren,
Diens sonen so diep gaen en teren aars noch aars als grave kindren?’

d.w.z.: wier zonen verteringen maken niet anders dan, evenals kinderen van graven.
L.S.
194. Hoe verklaart men:
Let op men laen ereijs, hoe royt se na men hecke:
O minnelick geboomt! ick sie 't sen armpgiës strecke
Gelick sen miester doet, om you, om you, om you
Om you men hartegin te vatte voor sen vrouw.

En als hij haar verteld heeft, hoe ver zijne bezittingen zich uitstrekken, zegt hij: ‘Let
op mijn laen, enz. d.i. zie eens naar mijn laan, hoe regelmatig loopt zij op de hekken
uit. (royen = schikken, regelen). O, beminnelijk geboomte, ik zie, hoe gij uwe armen
uitstrekt evenals uw meester (ik, de sprekende boer) ze uitstrekt, om u mijn hartje
(hartegin = hartje, liefje, evenals dantinne = dametje) te omvatten als mijne vrouw.’
V. en T.

1) Nieuwe uitgave bij A. Rössing. 's-Gravenhage, (met inleiding van J.H. Rössing) pag. 11.
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195. Hoe verklaart men:
- - - - - - - maar manne worde wijve
Kijck, hoe sit hij te pronck, al keeck hij uit én kas
In 't leere wagentgië: sen lockgiës meer vol as.
't len hangt him op te schoer; en vrouw die halv' ehult is
Sou hate dat me 't saegh, daer hij sus mee vergult is.

Als zijn vrouw haar hart heeft lucht gegeven over de vrouwen, begint onze boer over
zijn sexegenooten: ‘Mannen worden als de vrouwen; kijk hoe zit hij te pronk in de
karos (leeren wagentje genoemd, wijl de opene zijden met lederen gordijnen werden
gesloten); zijn lokjes zijn ook al vol poeder, de een hangt op den schouder (nl. de
eene lok van de allongepruik); een halfgekapte vrouw zou niet gaarne willen dat men
zaag, waar hij zoo in zijn schik mee is, nl. met zijn valsch haar. Ehult = gekapt;
ergens mee vergult syn = ergens in zijn schik mee zijn.
X.Y.
196. Hoe is het te verklaren, dat hart, dat vroeger vr. was, onz. werd en hoe nood,
dat vroeger ook vr. was, mannelijk werd?
Zooals de inzender in zijn vraag de geschiedenis van hart voorstelt, krijgen wij geen
juist denkbeeld van hetgeen er met dit woord is gebeurd. Want al was hart vroeger
Vr., dit vroeger bepaalt zich tot ons Middelnederl. Daarvóór was het onzijdig, als
tegenwoordig; en ik hoop te kunnen aantoonen, dat het eigenlijk nooit opgehouden
heeft onzijdig te zijn, al is het dan ook in het Mnl. vaak vrouwelijk genomen.
Hart of liever hert, Got. hairto, Ohd. herza, Mhd. herze, Mnd. herte en
beantwoordend aan het lat. cor (Gen. cordis) is in al die talen een zwak verbogen,
onzijdig substantief.1) In het Middelnederlandsch luidde het, herte, en werd het
eveneens zwak verbogen. Maar daar met uitzondering van dat. Sing. de verbuiging
van het zwakke neutrum, gelijk was aan die van het zwakke feminin,2) zoo is het
begrijpelijk, dat er verwarring ontstond; men voor vrouwelijk aanzag wat onzijdig
was; en de woorden herte, oghe en ore zoowel Fem. als Neutr. achtte.3)
Intusschen zullen de volgende aanhalingen in het licht stellen, dat wel 't Vrouw.
en Onzijdig geslacht naast elkander werden gebruikt, maar dat niettemin het eerste
slechts tijdelijk heerschte en het Onzijdig nooit geheel vermocht te verdringen.
Allereerst dan bij M e l i s S t o k e , Onzijdig: “In 't herte.” B I, 670, B IV, 1043,
1105, 1265. Daarnaast Vrouwelijk: “van eenre

1) Voorbeelden van herte als fem in het Mnd. bij Schiller u. Lübben, Nachtrag: “mit der herten”;
“to der herten”; “in der herten”; ut heler herten.
2) Franck, Mittel Niederl. Grammatik §§ 193, 194 en 195.
3) Id. t.a.p. § 195.
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fierre herten”, B II, 159 en “in siere herten” B IV, 1203.1) Evenzoo in de Beatrys,
vers 115.
“Der minnen strael stect mi int herte.”
Meer dan een halve eeuw later vinden wij in het abel spel van Gloriant van
Brunswijk op zeer geringen afstand van elkander de beide geslachten:
vs. 388. Edel Oem, dat mi in 't herte stect,
en vs. 631. Ghi hebt beseten die herte mijn’; terwijl we bij Anna Bijns, in het liedeke: ‘Hoe schoon moet Godt sijn’, lezen:
vs. 24, 25. Wanneer ghij tgroene velt syt betredelyck
En u daer duer comt vrencht in 't herte gedreven.
Weer later, bij Spieghel, vinden wij zoowel in zijne ‘Byspraecks Almanack’
(October A. 1:)
‘Als de buik zat is, zo is 't herte vro,’
als in zijne Uitlegging op 't Vader ons van St. Franciscus:2)
‘Dat wij U liefhebben uit ghanser herten.’
Ik moet nu nog twee stappen doen om te komen waar ik wezen wil, en wijs op de
woorden in de bekende Rey van Joffrouwen in Hooft's Baeto:
Wel heeft hij 't hart van diamant
Siet hij 't met onbewoghen oogh.

op die, in de nog meer bekende Lucifer-rey:
Het hart, de bronâar, d'oceaan
en oirsprongh van zoovele goede enz.

Immers bij het begin der 18e eeuw is van het Vrouwelijk geslacht van hart al niet
meer sprake dan tegenwoordig. Hoogstraten in zijn Geslachtslijst geeft enkel het
Onzijdig en ten Kate in zijn Geslacht-Toetse3) zegt nadrukkelijk: Zoo was ook wel
e e r t i j d s Herte bij ons Faeminin, als blijkt uit de spreekwijze, ter herte, van
gantscher herte.’
Nu het dus gebleken is, dat het Onzijdig geslacht van herte steeds is blijven
voortleven, ontstaat de vraag, hoe het vrouwelijk weer verdwenen is. Vermoedelijk
is hier zeer van invloed geweest het wegvallen van de slot e in Nom. en Acc.,
waardoor dus in het Enkelvoud slechts de Genitief-vorm gelijk bleef aan dien van
de zwakke Vrouwelijke woorden; terwijl zelfs in de 17e E. een Genitivus partitivus
voorkomt met sterken vorm, nl. wat harts, zoo veel harts.4)

1) Aangehaald door Kluit, bij Hoogstraten, Geslachtslijst i.v.
2) Spieghel's Hertspieghel, uitgave de Vlaming p. 306.
3) Aenleiding tot de kennisse van het verheven deel der Nederd. Sprake 1723, in voce herte,
pag. 439 dl. I.
4) Zie van Helten, Vondel's Taal § 260.
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En toen nu eenmaal het verband met de Vrouwelijke woorden, 't welk aanvankelijk
tot de verwarring had aanleiding gegeven, verbroken was; toen in Nom. en Acc. niet
anders dan dat hert werd gehoord (nooit immers die hert), toen kon de spraakmakende
gemeente verder wel niet anders denken dan aan een onzijdig hart.
Eenigszins afwijkend hiervan is de geschiedenis van Nood. Dit woord is zoowel in
het Gotisch (nauths) als in het Mhgd. (nôt) Vrouwelijk. Zoo ook in het Mnd. (not).
Alleen bij Ottfried, Evangeliënharmonie, komt het Mannelijk voor: der nôt.1) Toch
is dit ook wel een enkele maal het geval zoo in het Middenhoogd. als in het
Middennedd. In het eerste bijv. ‘ein vreishcher nôt’ (Nib. 1872, 4;) en ‘in dem nôte’
(Verg. 101710)2); in het tweede ‘he klagede em synen noet’, ‘se leden groten not.’3)
In het Middelnederl. vinden wij eene gelijksoortige verwarring: Noot M. en Noot
Vr. staat naast en door elkander.
Zoo bij Stoke, volgens de voorbeelden bijgebracht door Kluit:
Vr.
Onverdient, dus eist bescreven,
Quam de Grave te sulker noot. B. III, 648
Dat quam in dieser noot
Wat langhe na Conincs Willems doot.’
Id.: 785.

en M:
Daer mosten si vlien daer den noet
Of si mosten bliven doet. B. VIII. 154,
Ende clagheden hem haren noet. B. IX, 385.

Voorts in Dboek van den Houte, waar we vs. 613 lezen:
‘Si daden haer so groeten noet
Dat si in den kerker bleef doet.’

en in de Beatrys, vs. 249:
‘Nu ghinc si danen dorden noet.’

Beide, M. en Vr. naast elkander komen ook voor in der Minnen Loep van Dirc Potter:
Vr. B. IV, 1077.
‘Eer ic hem noch hadde ghedoot,
So bin ic noch liever in der noot,’

M. B III, 1090.
‘Die ander en leden genen noot.’

't Is overbodig bij deze citaten nog meer te voegen en nood in volgende eeuwen te
volgen. Wij weten uit de uitdrukking ter

1) Benecke, Middelhochd. Wörterb. in voce.
2) Lexer, Supplement op Benecke, in voce.
3) Schiller en Lübben, Mittelniederd. Worterbuch, in voce.
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nauwernood, dat nood eertijds Vr. was; door Hoogstraten, dat 't in zijn dagen alreeds
Ml. gold en ook door Hooft on Vondel aldus gebruikt werd1); - mocht ook Kluit er
de aandacht op vestigen, dat Hooft in de Opdracht zijner Ned. Hist, schrijft in d'
uiterstE noodt, en in de Medicis, bl. 84. ‘Men ziet dat de Groothertog hun DE noodt
te kennen gaf;;’ en ten Kate beide geslachten opgeven met de voorbeelden ‘in den
nood, en ter nauwer nood.’ - Ons tegenwoordig spraakgebruik laat omtrent de
mannelijkheid van nood geen twijfel.
Vragen wij nu naar de aanleiding van dezen overgang, dan vinden wij het volgende.
Noot behoorde tot de Vrouwelijke i-stammen, en werd Mnl. verbogen: Sing.: noot,
noode, noode, noot; Plur: noode, noode, nooden, noode. Deze uitgangen nu waren,
met uitzondering van den Genitief, volkomen gelijk aan die der Mannelijke woorden
van den o-stam (dach, daghes, daghe, dach; daghe, daghe, daghen, daghe.) Bij zulk
een gelijkbeid van vormen is het niet te verwonderen, dat men nood als Ml.
beschouwde; gelijk men dan ook deed met de geheel in 't zelfde geval verkeerende
woorden arbeit en doot, die van 't Vr. naar Ml. overgingen. Bij noot kan nog wel
daarenboven hebben medegewerkt het misverstaan van de uitdrukking desnoods,
waarin des genit. van dat (n.l. nood daarvan), en de s achter nood teeken van 't bijw.
is, doch welke uitdrukking gemakkelijk kon worden opgevat als de Genitief van de
noot (Ml.): des noods gelijk des daags van de dag.
L.S.
197. Waarom heeft paket in paketboot eene k terwijl het z.n. pakket met twee k's
wordt geschreven?
(Woordenboek VAN DALE.)
Paket en pakket komen beide van het Engelsche woord packet en dienen beide met
eene k te worden geschreven. Dat echter pakket met 2 k's wordt geschreven schijnt
hieraan te liggen, dat men het in verband brengt met ons werkwoord pakken, zoodat
we in dit woord een voorbeeld van volksetymologie zouden te zien hebben.
V. en T.
198. Wat is de oorsprong van het woord een in: ‘Ik ga hem een Zondag bezoeken’,
‘ik ben een Donderdag bij hem geweest.’
Steeds hoort men dit woord in de spreektaal, terwijl het in de schrijftaal niet mag
gebezigd worden. En wat is het voor een woord?’
De steller dezer vraag vergist zich, als hij denkt dat 'n (in ‘Ik kom 'n Zondag bij
u’) een verkorting is van een. Het oude voorzetsel ani werd langzamerhand an, en
en nog later 'n. Ani was in beteekenis aan de voorzetsels in en aan verwant. Deze
overeenkomst in beteekenis bevorderde de verwarring met beide voorzetsels, daar
en (uit ani) gemakkelijk in kon worden (vgl. hen, hinne) en aan, uit ana, ane, ook
wel tot an verkort werd.

1) Hoogstraten in voce:
‘NOODT m. Maakt een deugt van den nood, Hooft in de Nederl. Hist. bl. 113; uit
hoogdringenden nood, Vondel, opdracht van Koning David hersteld.’
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't Oude voorzetsel heeft zich, behalve in ‘'n Maandag’, nog gehandhaafd in: ‘morgen
aan den dag’, ‘daarentegen’, ‘daarenboven’, en bovendien vinden wij het in de Mnl.
uitdrukkingen: ‘en trouwen’, ‘en waerheit’ en ‘al en een’ of, al in een’.
Door prothesis is het bewaard in: neven = 'n even; neffens = 'n effen(s); nijver =
'n ijver; naarstig = 'n aarst-ig. (aarst = aernst = ernst = erenst = ernest = strijdlust,
begeerte, ijver.)
De vrager zegt, dat men 't besproken woordje in de schrijftaal niet mag bezigen.
Mij dunkt, dat men dit gerust mag doen bij 't weergeven der dagelijksche spreektaal,
omdat niet alleen door enkele standen, maar door iedereen gezegd wordt: ‘Kom 'n
Maandag bij mij’.
N.B. 't Bovenstaande antwoord is ontleend aan 't leerzame boek van Dr. Jan te
Winkel: De Grammatische Figuren in het Nederlandsch, waarvan de eerste druk in
den zevenden jaargang van dit tijdschrift heeft gestaan. De schrijver zegt op blz. 48,
dat 'n Maandag beteekent ‘op den volgenden Maandag’. Dit is natuurlijk een kleine
onnauwkeurigheid, want 'n Maandag kan ook beteekenen ‘op den vorigen Maandag’;
(Vgl.: Ik ben er 'n Maandag geweest) wat immers even goed met de afleiding in
overeenstemming is; an Maandag wil zeggen: op Maandag.
J.M. ACKET, JR.

Let spelen.
(Noord en Zuid VIII bl. 196.)
De verklaring (?), die ter aangeh. plaatse van let gegeven wordt, is slechts een
gewaagde gissing.
Het woord heeft niets te maken met een Zuid-Nederl. woord let = lut = klein.
Ieder Haarlemmer, of bewoner der omstreken van Haarlem, heeft in zijn jeugd let
gespeeld, en dan heeft hij hetzelfde gedaan, wat de Amsterdamsche jongens noemen
krijgertje spelen, de Hilversummers krijgertje of koekie en de jongens op de
Zuid-Hollandsche eilanden jaagje.
Men zij indachtig, dat het tooneel der handeling juist de streek tusschen Haarlem
en Alkmaar is, en dat het niet voldoende is bij de verklaring van een of ander woord
een lijst van provincialismen te raadplegen, en dan het eerste het beste woord te
nemen, dat er op gelijkt.
Hilversum.
J.E.T.G.
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Tijdschriften.
De drie laatste afleveringen van den Navorscher zijn rijk aan inhoud op verschillend
gebied. Inderdaad moet een tijdschrift, dat gedurende een reeks van vijf en dertig
jaren met eere zijn plaats heeft ingenomen en nog steeds voortgaat met frissche kracht
te werken voor wetenschap en verlichting, bewondering wekken. Brengt ook al de
wijze van inrichting mede, dat niet alle gegevens even betrouwbaar zijn, en er met
oordeel gekozen moet worden uit de gissingen, die vaak zeer onbekookt te berde
worden gebracht, toch is het niet te ontkennen, dat slechts weinig tijdschriften zulk
een schat van gegevens bevatten over zoo verscheiden onderwerpen, als geschiedenis,
oudheid-, munt- en penningkunde, geschiedenis der letterkunde, kunstgeschiedenis,
taalkunde, geslacht- en wapenkunde, enz. Het stelt zich voor een middel tot
gedachtenwisseling en letterkundigverkeer te zijn, een vraagbaak, waaraan, nu
verschillende jongere vaktijdschriften zelf een afdeeling ter beschikking van weetgrage
lezers gesteld hebben, al niet dezelfde behoefte moge bestaan als een halve eeuw
geleden, maar die ten opzichte van de verscheidenheid van inhoud zeker andere
periodieken verre overtreft. Met aandrang wordt dus dit tijdschrift aan de welwillende
aandacht ook van het jongere geslacht aanbevolen. Wie het een plaatsje gunt in zijn
boekenkast naast andere tijdschriften, zal zich het bezit van zulk een levend stuk
encyclopedie niet beklagen.1)
In de genoemde afleveringen vindt men onder meer de volgende woorden
behandeld.
B o l l e b o o s is af te leiden uit eene verbastering van het Hebreeuwsche ba'al
habbajit, dat wordt uitgesproken bŏŏl-hă-bŏjit

1) Zeer zeker is het ook goed voor studeerenden, dat zij zien hoe glibberig de baan is der
etymologie, hoeveel hoofden en zinnen hier zijn, hoe noodzakelijk het is alles te lezen, cum
grano salis. Maar er is ook wel wat tegen, dat hun zoo velerlei onder de oogen komt, wat
door den kenner aanstonds verworpen zal worden en als kaf afgezonderd, maar wat zij, uit
gemis aan genoegzame kennis en ervaring, niet kunnen controleeren. Ook is er over het
algemeen een groot verschil in de etymologische methode der inzenders, zoodat de lezers
den indruk moeten krijgen, alsof etymologiseeren gelijk staat met gissingen opwerpen en
raadseltjes oplossen. Nog veel te weinig blijkt men doordrongen van het besef, dat de
afleidkunde moet berusten op historische en analogische gegevens. Bovendien is het
merkwaardig te zien, hoe reeds behandelde kwesties telkens opnieuw worden te berde
gebracht, zonder dat men blijkt te weten dat en wat er vroeger over verhandeld is. Het
woordenboek der Ned. Taal schijnt voor tallooze taalbeoefenaars nog niet te bestaan. Die
laatste opmerkingen gelden tot onzen spijt ook vele vragen en antwoorden, welke ons voor
dit tijdschrift worden toegezonden.
RED.
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en bŏŏl-hă-bŏjis. Het woord beteekent: ‘heer des huizes.’ Bij vluchtige uitspraak
werd de laatste lettergreep boos en de eerste bol; het toonlooze ha werd een toonlooze
e en had de verdubbeling der l tengevolge. Volgens de patriarchale begrippen der
joden was de naam van huisheer een eere-titel en werd aan dit woord in meer
algemeenen zin de beteekenis van uitstekend gehecht. Wat de huisheer is ten opzichte
van zijne huiselijke aangelegenheden is de bolleboos met betrekking tot zijn vak.
Men vergelijke ook Dr. J. F r a n c k , E t y m o l o g i s c h W d b . d e r N e d . Ta a l
en D o z y , O o s t e r l i n g e n .
K o r t e w a r i e r . Allerlei kleine en geringe galanteriewaar - kammen, borstels,
geldbeurzen, pijpen, snuifdoozen, brillehuisjes, enz. - werden oudtijds onder den
naam van korte waren of kortewaar samengevat. Hier en daar is deze naam nog in
gebruik. Ook nog heden draagt zulke waar in het Hoogduitsch den naam van
‘Kurz-waaren.’ De man, die zulke waar verkoopt, een marskramer dus, is de
korte-warier. Kort in korte-waar is eigenlijk, evenals smal, in dezen zin
overdrachtelijk gebruikt in de beteekenis van klein of gering. (Hiermede komt
waarschijnlijk overeen de naam eener oude munt, de korte, die eene waarde had van
drie mijten, en willicht ook het woord kortewighen, dat men hier en daar vindt voor
kruiwagen).
Er wordt voorts opgemerkt, dat het woord kortewarier niet zeer gelukkig gevormd
is, omdat het een Nederlandsch woord is met een Franschen uitgang. Maar toch niet alleen het woord vettewarier, dat in het zuiden van ons land en in Suriname een
koopman in vette waar, als worst, spek, smeer, enz. aanduidt, komt daarmede overeen,
maar ten opzichte van het laatst opgemerkte ook, kruidenier, warmoezier, hovenier,
herbergier, dreigement, flauwiteit, slijtage, die elk door middel van vreemde
achtervoegsels van Hollandsche woorden zijn afgeleid. Men zou ze op het voetspoor
van Dr. Beckering Vinckers hybriden of tweeslachtige woorden kunnen noemen.
Verkeerdelijk, - zoo beweert de heer Kremer, - wordt het woord kortewarier soms
in verband gebracht met cordouanier, schoenmaker, die aldus zou heeten naar het
bewerken van leder uit Cordova, waaraan de Fransche benaming cordonnier ontleend
is. Bij ons nu bestond wel de naam cordeweener, maar die werd niet toegekend aan
den schoenmaker maar aan den zeemtouwer of leerlooier en afgeleid van corium,
oud-Hoch. curie of corie, huid en weenen, bereiden, tot iets geschikt maken, waarvan
wij nog ons werkwoord gewennen hebben.’
Nu zijn voor het gebruik van corie in den zin van leder, zelfs van kolder, in het
Mnl. bewijzen genoeg te vinden; zoo o.a. bij Huydecoper op Stoke II 137-138; en
voorts:
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Menech halsberch ende accottoen
Menige targie, menige corie.
F e r g u u t . 3897.
Hen en holp halsberch, no corien.
B l o m m . O u d v l . G e d . 18.

en tot zoo ver is dus de inzender aan de waarheid getrouw. Dat weenen ‘bereiden’
beduidt en dat ons gewennen daarvan afkomt (!) enz. behoeft evenwel nog wel eenig
bewijs. Daarom kan ook het volgende zonder voorbehoud worden verworpen:
‘Ons woord cordeweener (corie-weener) heeft alzoo niets te maken met het
Fransche cordonnier; waarschijnlijk komt zelfs dit laatste woord niet van het
Latijnsche corium maar van cordon, een koord, een riem en daarin ligt de herinnering,
dat bij de Gallen de schoenen niet uit groote stukken leder werden gemaakt, maar
uit riemen gevlochten. De zool was één stuk, dat door een vlechtwerk aan den voet
bevestigd was, gelijk men dat nog wel op oude af beeldingen zien kan. Op
corduaansch leder heeft noch het woord cordeweener noch cordonnier betrekking.’1)
Zeem, vervolgt schr., is zacht en lenig. Zeemtouwer is alzoo een bereider van
zeemleer. Met den uitgang touwen is hij evenwel verlegen.
Het Goth. werkwoord taujan kon hem wellicht op weg helpen, als hij wil nagaan
welke beteekenissen dit woord had en welke daarvan zijn afgeleid. Oorspronkelijk
= ‘doen’, nam het in ons tooien en touwen de beteekenis aan van ‘maken’. Voltooien
beteekent dus ‘volmaken’, ‘afmaken’. 't Werd in het bizonder gebruikt voor 't bereiden
van leer en daar dit geslagen werd, kreeg ook touwen de beteekenis van slaan.
Touwen beteekent bereiden in:

1) Ook wij achten die bewering van den heer Kremer vrij boud en in elk geval geheel
ongemotiveerd, en voorloopig houden wij het nog met den zeer vertrouwbaren en
voorzichtigen B r a c h e t . (Diet, Etym. de la Langue Française), tot bij tijd en wijle de heer
K. zal hebben aangetoond: 1e. dat nfr. cordonnier niet oudtijds cordouanier luidde, 2e dat
dit cordouanier niet is afgeleid van cordouan, dit laatste niet af komt van Cordoue (ons
Cordova), en aldus ook niet ‘Cordovaasch leer’, beteekende, en cordouanier niet den man
aanduidde die dit leer bewerkte tot schoenen, derhalve: een schoenmaker - en hij ten slotte,
langs historischen weg, de afleiding van cordonnier van cordon heeft nagegaan en bewezen.
Ons komt het voor, dat er ook met het oog op het door R a b e l a i s gebruikte corduanier,
en op H e r d e r 's term ‘Korduaner’ voor ‘voorwerpen van leder’ - in zijn vrije vertaling van
den Cid aangewend; - op het Mnl. ‘cordewane’ in ‘twee scoen cordewane’ (Beatr. 378), aan
's heeren Kremer's betoog (?) dus nog wel iets ontbreekt.
Red.

Noord en Zuid. Jaargang 9

77
Here, seit si, ghi selt doen touwen
Een graf ende dat van marbre houwen.
Fl. en Bl. 878.

Kiliaen geeft van het woord de beteekenis week maken, bewerken, aan. De beteekenis
van maken, als van slaan heeft het in:
Ghine selt niet te minen trouwen.
Nieman en mach riddre touwen
Hine si ridder, dat segic u.
F e r g . 928.

Waar wij ridder touwen, thans zoowel door ‘ridder maken’ als door ‘ridder slaan’
kunnen verklaren. Zie voorts de Woordenlijst op Ferg. in voce. Slaan, beuken
beteekent touwen duidelijk in:
Gelijk mijn Tromp in 't Noorden met de roede
't Fel ongediert vast rug en lenden tout,
Verft oock alzoo in 't Zuiden met den bloede
Ter tijgeren het Middellandsche zout.
D e D e e k e r I, bl. 336.
Nu druckt 't gebit den beck, met stijf gespannen zeilen,
Met dwarsse slaegen tout hij regs aen regs den rugh.
Vo n d e l d o o r V. Vl. II, 747.
Zoo mannen touwt er op, die moedwil moet er uit,
De bolpees maeck hen vlugh, men touw hun vrij de huid.
I b i d . III, 693.

Lichtekooi. Aangaande dit woord komen in afl. 8 en 9 verschillende verklaringen
voor.
Allereerst die van A l i q u i s , die lichte beschouwt als den 1sten Pers. Enk. van
den Tegenw. tijd Ind. (?) en dan de samenstelling lichtekooi vergelijkt met Fransche
als garde-champêtre, boute-feu, rabatjoie enz. en met Hollandsche als breekwater,
brekebeen, huilebalk(?= lijkbeweener?) en mispunt (!? = punt-misser, onhandig
schutter?) Lichte-kooi beteekent dan kooi-lichtster; kooi, het vleezige deel des
lichaams waarop men zit, en lichten, opbeuren, opwippen. Verwezen wordt verder
naar Oudemans en Kiliaen, van welke de eerste 't woord gherdekoyen verklaart als
neerhurken.
Hierop wordt door de Redactie er op gewezen, dat kooi, volgens Buser en David
(Taalgids 1860, bl. 255) ook aars beteekent, waaruit lichtekooi zou te verklaren zijn.
Indien lichte nu inderdaad, als tot 't werkw. oplichten behoorend, moet beschouwd
worden - wat de Red. met 't oog op 't mnl. ‘licht wijf’ nog schijnt te betwijfelen dan wijst zij op eene zeer oude afleiding, in haar tijdschrift Ao. 1852 bladz. 67
aangegeven, en waarbij men in lichte kooi eene toespeling vermoedde op de
middeleeuwsche strafoefening der draaikooien,
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‘tot de lichting (tewerkstelling) van welke de meretrices aanleiding gaven’ -!
In de volgende afl. pleit Mr. C. B a k e voor de opvatting van licht als een adj.,
waarbij hij zich beroept op de schrijfwijze van Breeroo (Molenaer, vs. 386) die lichte
en kooi van elkander gescheiden laat. Volgens schr. laat het zich zeer goed begrijpen,
dat lichte vrouwen - Mnl. lichte wiven - naar zeker lichaamsdeel lichte kooien genoemd
werden. Hier zou dus, kooi voor culus genomen, de eigenschap van den persoon zijn
overgedragen op het meest uitstekende lichaamsdeel, en de samenstelling van
lichtekooi overeenstemmen met die van domoor, losbol, wijsneus, zwaarhoofd. Dat
die overeenstemming echter niet geheel opgaat, valt gemakkelijk in te zien, als men
bedenkt, dat hier dus eerst dit licht van wijf op kooi, daarna lichtekooi van 't
lichaamsdeel op den persoon moet zijn overgebracht. De opmerking van den heer
C.P. R o o s , dat gherden, voorkomende in gherdekoyen eene zekere wulpsche
beweging aanduidt, en zich gherden ‘zich ergens, schrijlings, overheen zetten’
beteekent, doet hier minder ter zake.
Ten slotte geef ik hier een derde verklaring aan de Heeren Navorschers in
overweging:
Het is bekend, dat het tegenwoordig bij de dames zoo geliefkoosde achterwaartsche,
misvormende uittreksel van het toilet ook bij onze voorouders niet onbekend was.
Zelfs kon men naar den vorm en de grootte daarvan, van de coye de queue, zooals
het toen genoemd werd, eenigszins den maatschappelijken stand der vrouwen afmeten.
De ‘horizontalers’ nu droegen eene coye, die van groote afmeting was, en doordat
zij bij het voorttrippelen levendig heen en weer bewoog, zeer licht scheen, waardoor
de naam lichte kooi ontstond, die allengs op de vrouw zelf overging. Onze Huygens
tenminste meende aan de coye zeer goed de positie der vrouwen van zijn tijd te
kunnen herkennen blijkens zijn voorschrift:
Die een vrouw wil keuren of een meloen
En can 't niet beter als bij 't steertstuck doen.

B a b b e l g u i s j e s , dat in Noord-Brabant babbelguitjes, elders babbelguisjes wordt
uitgesproken, beteekent vertelseltjes, onbeteekenende praatjes, praatjes voor de vaak.
J o h a n W i n k l e r oppert het vermoeden, dat de Zeeuwen en Gelderschen het woord
hebben overgenomen van de Friezen, die in hunne taal het woord babbelegoechjes
bezitten in de beteekenis van laffe, onsamenhangende, ook onverstaanbare praat.
Het woord babbelen in de gewone beteekenis vormt het eerste gedeelte van dit woord
en goechje is een diminutief van gûch, goech, de stam van het werkwoord gûchelia
(spr. goechelje) goochelen, oudtijds ook guichelen, guychelen, guchelen, guychelaer,
guychelspel. Dus babbelgoechjes zijn oorspronkelijk de
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praatjes en vertooningen van eenen goochelaar, marktschreeuwer, kwakzalver.
Het woord b a g i j n schijnt op gezette tijden in onze bladen en tijdschriften te moeten
terugkeeren. Daar er ook in N o o r d e n Z u i d vroeger reeds alles van gezegd is,
wat er redelijkerwijs van gezegd kan worden, en er geen nieuw licht over ontstoken
wordt, verwijzen wij naar vorige jaargangen van dit tijdschrift.
Dat g e n o o t s c h a p met t, niet met d geschreven moet worden, is, zoo wordt
geschreven, een onomstootelijke waarheid, die genoegzaam blijken kan uit het
meervoud genooten, vennooten enz. De d in noodigen schijnt door verloop ontstaan
te zijn. Het goth. heeft nautjan, het oudd. noten, het hoogd. nöthigen; ofschoon dit
nooden met genoot niets te maken heeft.
Genoot komt van het goth. niutan, waarvan nut, genieten en beteekent: hij, die
iets met een ander geniet, echtgenoot, tochtgenoot, reisgenoot enz.; zelfs zonder
prefix speelnoot. Niet geheel ten onrechte schrijft A l b . T h y m in het meervoud
genoten; vgl. ook Genossen in Eidgenossen enz.’
Hierbij teeken ik aan, dat het voorvoegsel ge hier collectieve kracht heeft, evenals
in gezel van zaal (sel), gebuur van buur (woning), het goth. gadaila (deelgenoot)
van dails (deel), gahlaiba (mede-arbeider) van hlaifs (brood), gasintha (reisgenoot)
van sinth (reis), Oudhd. kihlozo (lotgenoot) van lozo (lot) enz.
In a f l . 2 van Tijdschrift van de Maatsch. der Ned. Letterk., vervolgt Prof.
Ve r d a m zijn rubriek D i e t s c h e Ve r s c h e i d e n h e d e n en vestigt er de aandacht
op, dat het woord hoe in het mnl. als voegwoord voorkomt. Vroeger had hoe eene
beteekenis, die ons vreemd is geworden, nl. die van hoewel, ofschoon, hd. wiewol.
S a c r . 47: Ic ben oerspronc, dal (het sacrement) daer leit, hoe ict nochtan daer niet
gehouden en can. L u c i d . 3051: Hoe men in keesdom wint een kint, hevet der sonden
yet en twint? enz. De beteekenis van hoewel (= ofschoon) bewijst, dat hoe werkelijk
de bovengenoemde beteekenis gehad moet hebben; want wel kan niet de kracht
hebben, die door het voegw. wordt uitgedrukt. Wel heeft vaak een versterkende, nooit
een tegenstellende kracht.
Vgl. soortgelijk gevormde voegwoorden; ofschoon, waarin schoon slechts het
begrip van of versterkt: hd. obgleich, waarin gleich een soortgelijken dienst doet. In
andere woorden wordt de beteekenis versterkt door wel; maar het geheel tot een
tegenstellend woord maken, kan wel geenszins; zoo bijv. in evenwel, mnl. like wel
en allikewel, waarvan de eerste beteekenis (in twee woorden) is evenzeer, insgelijks;
de tweede (in één woord) is echter. De tegenstellende kracht heeft zich, als bij echter
en nochtans, uit de vermeerderende ontwikkeld.
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Een soortgelijk geval als bij even wel en evenwel doet zich voor bij hoezeer, dat in
twee woorden een zeer sterken graad uitdrukt: bijv. ‘Hij toonde, hoe zeer het hem
ernst was,’ in één woord een beperking uitdrukt: bijv. ‘Hoezeer het hem ernst was,
bemerkte men er toch niet veel van.’ Ook wel heeft de beperkende kracht uit de
vermeerderende ontwikkeld: bijv. ‘Hij is wel rijk, maar gierig,’ waarin wel hetzelfde
beteekent als zeer. Hetzelfde merkt men op in wel is waar (in drie woorden) d.i. het
is zeker, ongetwijfeld waar, en weliswaar (in één woord), d.i. het verzwakte wel (vgl.
voor zulk verzwakken van beteekenis zeker, dat in zinnen als zeker heeft hij de zaak
al vernomen enz. daardoor de beteekenis heeft aangenomen van wellicht,
waarschijnlijk, en dus feitelijk het tegenovergestelde van de oorspronkelijke.) In
wellicht en mnl. welna (= bijna) is wel evenzeer een versterking van het begrip licht
en na, evenals in welzalig en weledel van zalig en edel; vgl. Hd. vielleicht.
Ter verklaring van den vorm Den Haag met den in Nom., wordt gewezen op de
eigenaardigheid, dat van plaatsnamen een verbogen nv. met of zonder een uitgedrukt
voorzetsel, waarvan die afhangt, als 1e nv. wordt gebruikt. Dit is dan meestal een
datief, die òf van een verzwegen in of te òf van een uitgedrukt te afhangt en als locatief
was bedoeld, maar later met een voorzetsel werd omschreven. Die locatief is toen
als de naam, als de nomitatief in gebruik gekomen. Zoo zijn te verklaren Den Briel,
Den Helder, Den Burg, Ter Neuzen, Ter Vere, Ter Gou (Gouda); misschien ook
namen als De Koog, De Lier, De Bilt, De Rijp enz. Bloemendaal (datief van
Bloemendal), Heiligerlee (eig. op den Heiligen heuvel). Ouder- en Nieuwer-Amstel,
Nieuwersluis, Aemstelredamme (waaruit Amsterdam; vgl. Saenredam, waaruit
Zaandam en fr. Saardam); verder Zevenhuizen, Tienhoven enz.
Schr. zal zich bepalen tot het bespreken van de vraag, hoe het komt, dat de
plaatsnaam D e n H a a g mannelijk is, terwijl het appellatief haag vrouwelijk is. In
het IIe deel van Noord en Zuid heeft Va n H e l t e n de zaak besproken en kwam
tot de slotsom, volgens Schr. niet voldoende gestaafd, dat de n in Den Haag zonder
twijfel niets dan een, ter vermijding van den hiatus ingevoegde, consonnant is. Schr.
wil een nieuw onderzoek instellen. - Haag was in het Oudgerm. mannel. of onz.;
ohd. hag, ml.; mhd. hag ml. en onz.; hd. hag, ml. Daarentegen is het woord in het
mnl. mann. st. en vr. zw. Voorbeelden van het vrouw. geslacht: S p . III, 36, 15: Ic
zitte alleene hier ander hagen. III, 29, 64: Sine hant vul (dadels) nam hire an de hage,
enz. Voorbeelden van het mann. gesl.: R e i n . I, 2422. Wi droeghene onder enen
haghe. II, 6483: Onder enen haghe van dicken bramen, enz. Het vr. geslacht was
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veel gewoner dan het mann.; het zwakke woord hage kwam veel meer voor dan het
sterke haech. In de 17e eeuw was het woord uitsluitend vrouw. geworden; de mann.
vorm kwam slechts voor in den naam der stad. De vorm Den Haag is dus verklaard.
In de middeleeuwen werd de plaatsnaam mann. en vrouw. gebezigd; tal van
bewijzen worden aangehaald, waar uit blijkt, dat de vrouw. vorm evenveel voorkwam
als de mann. In de 17e eeuw zijn echter geen voorbeelden van het vrouw. geslacht
te vinden. De slotsom van het onderzoek wordt aldus onder woorden gebracht: De
naam onzer residentiestad bewaart het oorspronkelijke geslacht van haag, nadat hij
in de middeleeuwen gedobberd heeft tusschen m. en vr.; terwijl het gem. z.n.w. haag
zelf het vr. geslacht heeft aangenomen, dat daaraan oorspronkelijk niet eigen was. Die vrouw. vorm kan bewerkt zijn door den zwakken uitgang van het woord; vgl.
ter oore, ter harte, uiter oogen, uiter herten, enz.; misschien heeft ook de invloed en
het voorbeeld van het fr. woord haie meegewerkt.’
Het woord hem verdwingen kunnen wij, als voor het algemeen van minder belang
met stilzwijgen voorbijgaan.1)
Het woord knielsvat, dat voorkomt in Wa r e n a r 810:
Waar schuil ik de Pot nou best, laet eens sien in 't knielsvat

wordt, in afwijking van hetgeen D e V r i e s zegt, nl. fat knielsvat is samengetrokken
uit knekelsvat, knekelhuisje, beschouwd als eene afkorting van bekkenielsvat of
bekkeneelsvat, dat dezelfde beteekenis heeft als knielsvat en daarmee een paar
doubletten of dubbelgangers vormt. Het weglaten van het eerste woord is een gewoon
verschijnsel; vgl. Te W i n k e l , G r a m m . f i g . blz. 61 en v l g g . M o r i a e n
G l o s s . o p rasteren. Bij Hooft komt ook bekkeneelsvat naast knielsvat werkelijk
voor: N. H i s t . 175, 7: Thans zult gy uw steeden tot kerkhooven, uw slooten tot
bekkeneelsvaten zien maaken.
D r . J. F r a n c k brengt opnieuw het woord fraai, dat in den vierden jaarg. besproken
is, aan de orde. Met de beschouwingen

1) Evenwel wordt de bizondere aandacht der beoefenaren van het Mnl., die natuurlijk niet
nalaten kennis te nemen van de eigen woorden van Prof. Verdam, gevestigd op hetgeen juist
in dit artikel door den schr. wordt opgemerkt omtrent enkele punten in de Mnl. Taalzuivering
van de Vries, die minder juist zijn gebleken. Men houde vooral in het oog, dat dit overzicht
van hetgeen de Tijdschriften aan taalkundige opmerkingen bevatten, niet wordt gegeven om
onzen lezers de moeite te besparen, die andere artikelen zelf en in hun geheel te lezen.
Integendeel, ons uittreksel zij eene dubbele aansporing om het oorspronkelijk betoog in het
geheel te lezen, en te bestudeeren.
RED.
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van Ve r d a m kan hij zich niet veroenigen. In korte trekken wordt de gewraakte
beschouwing (zie N. en Z. VIII afl. 3) weergegeven: Prof. Ve r d a m verwerpt de
afleiding fraai van fr. vrai en brengt dit woord, in verband met eene opmerking van
Dr. K e r n (T. en Letterb. 6, 205) terug tot Oudn. frâ, Ouds. frâh, dat ‘frôh’ beteekent.
De â staat dialectisch voor ô, de j in fraai vertegenwoordigt de w van den stam (frawo)
van frôh (vgl. Eng. cow, Nedl. koei). Dat fraai werkelijk = frôi is wordt bewezen
door den bijvorm froy, die bij Hillegaersberch reeds voorkomt. Ook de beteekenissen
van beide woorden hangen samen. Toch heeft ook het fr. vrai ongetwijfeld invloed
geoefend op de beteekenissen van fraai; ook het fr. frais, frisch, kan zich hebben
doen gelden. Een synonym van fraai is mooi, dat van den stam van mogen komend,
eig. beteekent: hij, die gevoelt, dat hij mag, d.i. kracht bezit, mnl. vol zelfgevoel,
dartel, pronkerig, fatterig. Verfrayen en verfroyen worden naast elkander gebruikt.
Verfrayen is een woord uit den lateren tijd der middeleeuwen; het oudste voorbeeld
vindt men bij H i l d e g a e r s b e r c h .
De verhonding van het in den H e l i a n d voorkomend fraha tot froh, aldus
redeneert dr. F r a n c k nu, is niet uitgemaakt; parallel heeft de H. ook fraho, heer =
goth. frauja. Wij weten niet of de a uit de a van den stam frawo, of uit au ontstaan
is. Onder den invloed der r is bij frâ het ontstaan van â uit ô denkbaar, zooals in mnd.
hâren voor horen (vgl. de voorbeelden in N. en Z. VIII naar aanleiding van het
K o r r b l . f ü r N. S p r f . besproken). In ieder geval is de overgang van au tot â
beperkt en in het Nl. zelfs onbekend, uitgenomen enkele woorden. Daarmee is echter
de vorm frâi nog niet verklaard, omdat vrô geen f heeft maar v, en geen i aan het
eind. In het Vl. Brab. en Hoch. klinkt het vro, vroude (uit frawida) vrouwen, vroîen
(uit frawjan) en nu is overgang van fr tot vr onmogelijk. Wat Ve r d a m ter verklaring
der i aanvoert, is onvoldoende. De stam van frawo met verlies der o, is frau, dat in
H.D. frô, nl. vrô wordt; 2e nv. frawes (ohd.) vrô bevat dus reeds de w in zich. In Eng.
cow is geen w; ow is voor au, uit ags. û (kû, koe); koeien van kôj. (In het voorbijgaan
wordt opgemerkt, dat het niet zeker is, of de i of j in koeien tot den oorspronkelijken
vorm behoort; zij kan door latere ontwikkeling ontstaan zijn, daar dikwijls tusschen
een betoonde vocaal en een volgenden onbetoonde e, zich een j ontwikkelt, waarvan
Nd. gewoonlijk g. L ü b b e n M n d . gr. 55, f. 58. Daartoe behoort ook de j in goeje,
moeje, welke niet direct uit d is ontstaan, maar uit de vormen goe-e moe-e, nadat de
d verdwenen was). Voorbeelden van werkelijken overgang van w in h of j zijn er
niet aan te wijzen. Frâi heeft met nl. vrô niets gemeen als de r; tusschen beide ligt
een wijde kloof. Het toetreden van j tot vrô is moge-
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lijk, blijkens voorbeelden; doch met behulp daarvan fraai te verklaren, schijnt gezocht.
Wat nu betreft de overeenkomst van vraei, fraei, met Fransch vrai, die valt aan te
wijzen in de beteekenis waar, waarachtig, oprecht, waarbij ook nog die van gepast,
geschikt. Maar L o r r . II, 582 elc sperc... scoet gelijct in enen woude vray ende groene
hadde gestaen, is vray = frisch, waaraan zich de beteekenis van levenslustig, opgewekt
aansluit, verder die van pronkerig, zich opschikkende, welke wijzen op den invloed,
zoo niet op identiteit met fr. frais, frisch, uit welke grondbeteekenissen dan ook al
de opgenoemde van Mnl. fraei kunnen afgeleid worden. Dit blijkt ook uit de
ontwikkeling van het uit het H.D. ontleende frisch. D e B o geeft voor fritsch, de
bet. jeugdig en gezond. O u d e m a n s geeft voor fresschelijc, krachtig, vlug, vaardig;
frisch, moedig, lustig, jeugdig, vroolijk enz. (lustelick ende vrisch te moede, M.
L o e p , I 382.) schoon (si hadden enen frisschen jonghen zoon M. L o e p 3, 844)
enz. Kortom fraai en frisch zijn volkomen synonymen. Is deze redeneering juist dan
moet verfraeien = verfrisschen, verkwikken zijn. Dat is het werkelijk meestal, blijkens
Als die winter hene vaert,
Entie somer comt in lant
So slyter menech sorghen bant,
Opten velde ende inde wout
So verfroyt hijt overal.
H i l d . 62.
Dan (in de jeugd) sietmen den mensche baren
Fresschelijc in sinen doen.
Wel gelijct hij der maent groen,
In hem selven so wert hi soe froy
Dat hem nyemant en dunct so vroy
Van gherechter behaghelheden.
H i l d . 98, 70.

Op al deze gronden meent Dr. F r a n c k dan ook de afleiding van ons fraai van fr.
frais te moeten volhouden.
Verder brengt de geleerde onderzoeker tal van bezwaren te berde tegen het door Prof.
Ve r d a m voorgestelde mnl. werkw. gebben, grappenmaken en spreekt de hoop uit,
dat er in het Woordenboek aan dit woord geen plaats zal gegeven worden. Daar de
zaak buiten den kring van dit tijdschrift ligt, gaan wij de bewijsvoering met stilzwijgen
voorbij.
Des te belangwekkender zijn de opmerkingen, gemaakt bij de beschouwing van
het woord oogst. Mnl. ô = nnl. ô en mnl. oe = nnl. oe worden verward. Dr. F r a n k
heeft in A n z . f.d.
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A l t e r t . u.d. Lit. IX, 30 aangetoond, dat die klanken niet bij elkander behooren.
Nog minder kan oe tot ô, of ô tot oe worden, uitgezonderd enkele gevallen verklaard
in F r a n c k , M n l . g r a m . 3. Ook toevallig komen ze slechts zelden in aanraking.
Zulk een geval is het woord oogst. Door syncope is het ontstaan uit mnl. ôghest,
august, herfst, volgens phonetische schrijfwijze oochst, Merlijn 12891 te ogeste, en
komt van het lat. augustus, dat op germ. wijze den klemtoon op de eerste letergreep
aannam en au in ô veranderde. Meer gewoon dan oogst met ô = nnl. o (oog, boom
eg) is in het mnl. oeghest, oechst, vaak zonder gutturaal, oest. De verschillende
vormen, waarin het woord in het Mnd. en nnd. voorkomt bewijzen het uitvallen der
g; analoog daarmee zijn deesem uit thaihsmon, mest uit mehstus, droom uit draugmo
(van driegen). Daarentegen geven andere vormen blijk van een angstvallig streven
om de gutturaal te behouden: oexst, ouxten, enz.
Het mnl. oeghest stamt natuurlijk evenzeer af van het Lat. woord. M a e r l a n t
wist dat, blijkens:
Dat menne (Octaviaen) daer omme Augustus hiet
Dat meerre jof oust bediet
Rb. 20848.

Het ware verkeerd te meenen, dat oegest staat in plaats van ôgest en daarbij te steunen
op voorbeelden als verdoemen naast verdomen, of rijmwoorden als te doene en
Salomone, hoot en spoet enz., omdat au, of uit au ontstane ô nooit oe geeft. De vorm,
die oegst gaf, heeft niet denzelfden klank gehad als die, waaruit mnl. ôgest, nnl. oogst
voortkwam.
Men meene niet, dat ons roer, pijp, buis, snaphaan tegenover hd. rohr, goth. raus
het tegendeel bewijst. In het mnl. komt het niet voor, in den zin van arundo. Dit
woord is aan een duitsch dialect ontleend, vermoedelijk door krijgsvolk met de
beteekenis loop, snaphaan ingevoerd; wellicht ontstaan door de gedachte aan roeren,
of roer (van een schip).
Volgens de taalwetten zou oest, oegst, afkomstig moeten zijn van een vorm ogust,
die Oudnl. naast august zou moeten bestaan hebben. Doch daar dit bestaan niet is
aangetoond, is het mogelijk wel het beste aan te nemen, dat ons oust van Romaanschen
oorsprong is, nl. Oudfrn. aoust, met wegvalling van a. Tegen deze afleiding is geen
enkel bezwaar. Alleen moeten dan de vormen met g oegst en ougst worden
toegeschreven aan inwerking van oogst, of van augustus.
Veel wetenswaardigs wordt meegedeeld naar aanleiding van het woord omnaghel
in
Siet daer een sweert behaghel
Hets weert omtrent een omnaghel.
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Hets so roost, ic wane dat bloyt
Het snede wel boter, waert ghegloyt.
S e g h . v. J e s u s 937.

Het gloss. geeft kromgebogen nagel. Schr. meent dat het woord beteekent nijnagel.
Met deze beteekenis moet een woord angnagel bestaan hebben; eng. agnail (en
hangnail) nijnagel en fijt; friesch ongneil, ogneil; vgl. hd. unnegeln, einnegeln.
Beckering-Vinckers brengt het 1e deel ang in verband met aam in aambei (uit angbei,
vgl. aamborstig). Angnagel verklaart hij als pijnigende, ‘beëngende’ nagel, waarvoor
ook spreken de bet. nijpnagel, nijdragel. Naast angnagel mag dan een Vlaamsch
ongnagel worden aangenomen, ofschoon noch het bestaan, noch de afleiding daarvan
bewezen is. Dit ongnagel kon onnagel worden en evenals bōmgat uit bonggat of
bondgat (vgl. F r a n c k E t y m . W d b .) ontstond, zou uit onnagel, omnagel kunnen
gesproten zijn.
In het tweede boek van D e r M i n n e n Loep vertelt D i r k P o t t e r de geschiedenis
van P a u l i n a en de R o m a n e l l e aldus:
Te Romen, in die stad heb ik ghesien
Enen grooten ronden steen
Ende was na enen hoefde ghemaect.
Mond ende tand scharp ghehaect
Hadde die steen, suldi weten,
Ende is die steen des tuuchs gheheten.
Als yemant in saken wort bedraghen,
So en dorst mens nergent vorder vraghen;
Mer over die steen wort hi gheleyt,
Die men die sake aenseit,
Ende stack sijn hant in den mont.
Daer zwoer hi voer die zake ter stont.
Swoer hi dan enen quaden eet,
Die steen die hant te mael off beet
Ghelijc sij aff ghesneden waer.

Romanelle beminde Paulina, ‘die suverlike vrouwe’ en zij hem. Goede vrienden,
die het paar hadden bespied, waarschuwden haar man, die eischte, dat zij zich voor
den steen van dien blaam zou zuiveren.
Paulina sprac: ‘Verdraecht my des,
Wanttet seker lueghene es;
Doch wildijt emmer hebben ghedaen,
So wil icker gaerne gaen.

In stilte raadpleegt zij haar minnaar, die belooft haar te helpen. Hij zal zich
vermommen en dwaas aanstellen en als zij naar den steen gaat, zal hij haar aangrijpen.
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Ic sal u cussen an uwen mont
Ende lopen weder wech ter stont.
Dan so saldi vrilic zweren
Sonder verwe te muteren,
Dat ghi nye man en waert by
Dan uwen echten man ende my.

Alzoo geschiedde. Zij zwoer en ongedeerd kwam de hand weer te voorschijn; de
man was beschaamd en moest boete doen.
Voer die confuus die hi hoer dede.
Dus heeft die man den daet ontgouden
Ende tgoede wijff hant ende eer behouden.

Een dergelijk verhaal doet G o t t f r i e d v o n S t r a s s b u r g van Isolde (T r i s t a n
e d . B e c h s t e i n XXIV. Das glühende Eisen), hoewel meer poëtisch getint.
Het is een gegrond vermoeden, aangevoerde bewijzen staven het, dat beide sagen
een zelfden oorsprong hebben. Die oorsprong zou zijn eene Boeddhistische legende,
voorkomende in de Jataka's der Indiërs. Zij komt in 't kort hierop neer:
De Badhisatto (koning in Benares) dobbelde vaak met zijn familiepriester, en won
steeds, terwijl hij prevelde:
Krom is de loop van elken vloed; elk bosch bestaat uit hout,
Elke vrouw zal zondigen, als zij de gelegenheid krijgt.

Die spreuk wilde de priester logenstraffen. Hij nam een jong kind, een meisje, dat
hij zorgvuldig opvoedde en bij zich behield en voegde nu telkens als de koning weer
de spreuk uitsprak er aan toe: ‘Behalve mijn meisje.’ Daardoor keerde de kans. De
koning, daarvan onderricht, zond een dhutto (losbol) naar het meisje om haar te
verleiden. Het lot werd nu den koning weer gunstig. De priester, argwaan voedende,
eischt dat het meisje haar onschuld zal bezweren, brengt haar naar den brandstapel,
die den meineedige verteren zal, maar den oprechte spaart. Op het oogenblik, dat zij
de houtmijt beklimmen zal, raakt de dhutto haar aan; waarop zij uitroept: ‘Ik kan
niet in 't vuur gaan. Mijn plechtige verzekering is verbroken. Een ander man heeft
mij met zijne hand aangeraakt.’ De Brahmaan echter begrijpt, dat hij bedrogen is en
doodt haar.
Wo u t e r Ve r h e e was een weinig bekend dichter. Prof. D e V r i e s vestigde de
aandacht op een bundel gedichten in manuscript in de Stads-Bibliotheek te Hamburg.
Dr. Va n V l o t e n deelde in den Spectator Aug. 1878 een en ander mede; in ‘H e t
N e d e r l a n d s c h K l u c h t s p e l ’ komen een paar fabelen aan hem ontleend, voor.
- Eenige bijzonderheden worden aangaande
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dien bundel meegedeeld: o.a. het jaartal 1609; de wijze waarop het. hs. is
samengesteld, benevens de titels van een aantal gedichten. Eenige verzen worden
afgedrukt van den Goudschen rederijker.
Rampzalig, armzalig en lamzalig worden ten slotte besproken. Deze woorden
verschillen zoozeer in beteekenis, dat het moeilijk is het bijvnw. zalig als tweede lid
te beschouwen. De vergelijking met HD. mühselig, trübselig en saūmselig doen een
zelfden oorsprong vermoeden en men heeft dus getracht een suffix zalig op te sporen,
onafhankelijk van het adj. Vergel. N o o r d en Z u i d IV, 371. Volgens schr. is het
daar beweerde onjuist. Het Mhd. kent znw. op sal als aehtesal, labesal, müesal,
gedwengesal (We i n h o l d , M h d . G r . § 251), waarvan sommige nog bestaan; de
bijvnw. die eindigen op selig (voor salig met umlaut van i) zijn door het suffix ig
daarvan afgeleid. Naast den vorm sal bestaat ook sel, welke laatste in 't Ned.
voorkomt. G r i m m zegt (G r . 2. 102): ‘Kein (solches) sal, vielmehr das organische
sel kennt die mnl. sprache.’ Is dit waar, dan kan ook op deze wijze zalig bij ons niet
ontstaan, omdat sal ontbreekt. Tot verklaring van rampzalig moet men dus wel een
verband met het bijvnw. zalig aannemen. Composita met zalig bestaan in verschillende
Germ. talen: in het mnl. o.a. segesalich, ouds. lofsâlig; in dergelijke woorden beteekent
het laatste deel dan rijk, gelukkig enz.; zij komen dus overeen met ons gelukzalig. In
rampzalig heeft het eerste deel echter een ongunstige beteekenis. Het woord bestaat
in het mnl. niet en men kan aannemen, dat zalig allengs de kracht kreeg van een
gewoon achtervoegsel met de beteekenis rijk. In het Ned., zegt schr., en daarmee
geeft hij zelf een gevoeligen stoot aan zijn bewijs, kan rijk niet met woorden van
ongunstige beteekenis verbonden worden; maar in het Hd. denkt men aan:
Ach, neige
Du Schmerzenreiche
Dein Antlitz gnädig meiner Noth!

Rampzalig zou dan evenzoo gevormd zijn! Eéne samenstelling is er, waarin het eerste
deel een ongunstige bet. heeft, nl. arbeidzalig. Daarna wordt het Angs. woord
earfodhsaelig in verband met het besprokene beschouwd. Ten slotte komt Schr. tot
het gewaagde besluit, dat rampzalig gevormd is naar analogie van het in zekeren zin
weergalooze arbeidseelig, arbeidzalig, 't welk evenwel in het Mnl. niet schijnt voor
te komen, maar wel bij Hooft Br. 3, 37.
Ten opzichte van armzalig komt Schr. tot het besluit, dat rampzalig op de vorming
daarvan geen invloed gehad heeft, dat het ook onaannemelijk is zalig te beschouwen
als een bloot achtervoegsel ook achter bijv. nw. en dat het gewaagd zou zijn aan te
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nemen, dat het Hd. armselig invloed op de vorming gehad heeft. Armzalig staat dus,
volgens Schr., oob geheel alleen en is een copulatief compositum. Daarvoor is noodig,
dat beide deelen ongeveer hetzelfde beteekenen. Hij tracht nu met een beroep op Kil.
en op de M.E. katholieke beschouwing, dat men, om zalig te worden, arm van geest
moest wezen, aan te toonen, dat salig ook de bet. van arm had, bijv. ook in de latere
taal:
Hoort eens nae mijn woorden, laet je raen, zalige man.
W a r e n a r , 203.
Krygh-je ien droncken-snuyt of een quaat-hoofdich Man,
Myn salighe schaap, wat raat ging jou dan an.
B r e d e r o R o d d . 12.

Het woord lamzalig zou dan naar analogie van armzalig gevormd zijn.
In het Korrespbl. für Siebenb. Landeskunde komen eenige merkwaardige bewijzen
voor van de verbreiding van woorden, die niet zoozeer in de schrijftaal leven als wel
in den mond des volks.
Het woord wei, de benaming der zoete, zeer dunne vloeistof die overblijft, nadat
bij de kaasbereiding de kaasdeeltjes der melk, de wrongel, verwijderd zijn. In Zevenb.
Saksen draagt het den naam van waessig, elders wordt het wêssig uitgesproken.
Het woord voort, dat doorwaadbare plaats eener rivier beduidt en als zoodanig
nog in tal van plaatsnamen voorleeft, als Westervoort, Montfoort, Amersfoort, enz.
is daar eveneens bekend onder den vorm Furt en komt voor in namen van plaatsen
als de Bökelfurt, de Essigfurt, enz. (Essig is een in Saksen vaak voorkomende
benaming voor vochtig, laag land; het heeft overeenkomst met ons dresch, dras =
doorweekt, modderig land, waarvan ook drassig komt. Eertijds had men het woord
dresch-acker. Dit komt o.a. voor in C o o r n h e r t , O d y s s . 1605 II.
Een man, die aldendach een dresch-acker heeft gheploecht.)
Het woord koekoek, dat bij ons verscheiden beteekenissen heeft, komt in de meeste
daarvan ook in Saksen voor. Het beduidt daar een onnoozel mensch (di äs e kukuk)
en evenals in onze taal ook drommel, duivel: bijv. hîl dich der kukuk.
Het Litt. für Germ. und Rom. Phil. behandelt een menigte pas verschenen werken,
die een welsprekend getuigenis afleggen van de rustelooze werkzaamheid onzer
oostelijke naburen op het gebied van taalkunde en aanverwante vakken. Onder meer
wordt de aandacht gevestigd op een werk van M a x D r e y e r , D e r Te u f e l i n
d e r d e u t s c h e n D i c h t u n g d e s M i t t e l a l t e r s , een boek, dat ook voor onze
landgenooten onmiskenbare waarde heeft.
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Schr. geeft van zijn onderwerp een drieledige behandeling: 1e. de duivel in de
bovenzinnelijke wereld (Lucifers val en de duivel in de Hel), 2e. de duivel in het
menschelijk leven, werkzaam als verzoeker, of worstelend tegen de overwinnende
kracht van het christelijk geloof, 3e. de duivel in de taal of de toepassing van het
onmiddellijk aan zinnelijke voorstelling ontleende woord in zekere spreekwijzen.
Het is te beschouwen als eene aanvulling van G r i m m 's werk en al is ook veel met
stilzwijgen voorbijgegaan, dat verdiend had besproken te worden, toch valt het niet
te ontkennen, dat het werk is te beschouwen als een aanwinst over Kulturen
Literatuurgeschiedenis.
Evenzeer van belang voor hen, die zich op taalstudie toeleggen is het werk van
H.D. M u l l e r , S p r a c h g e s c h i c h t l i c h e S t u d i ë n . De etymologische
navorschingen hebben ten doel vaste wetten te vinden voor den overgang in
beteekenis. De schrijver meent, dat men bij de tegenwoordig door de etymologen
gevolgde wijze van onderzoek, het doel niet zal bereiken. Zijne beschouwingen zijn
in vele opzichten afwijkend van de gewone, en als gevolg daarvan is zijn werk niet
door alle taalkundigen even gunstig ontvangen.
Het bekende werk van A n d r e s e n , U e b e r Vo l k s e t y m o l o g i e , heeft tot
navolging opgewekt. P o g a t s c h e r heeft te Graz uitgegeven een boek z u r
Vo l k s e t y m o l o g i e . Dit werk kan niet genoeg aanbevolen worden; gezonde en
treffende beschouwingen geeft Schr. ten beste in zijn ‘Vorwort’ en bij de bespreking
der afleidingen. Terecht zegt hij, dat tusschen Analogie en Volksetymologie geen
wezenlijk onderscheid bestaat.
Misschien geen dichter is er, over wien zooveel geschreven is als over
S h a k e s p e a r e . Alleen in den laatsten tijd zijn talrijke meer of minder belangrijke
werken over den grooten Brit verschenen. Vooreerst J.M. R a i c h , S h a k e s p e a r e s
S t e l l u n g z u r K a t h o l i s c h e n R e l i g i o n . Dat men sedert lang er naar
gestreefd heeft te bewijzen, dat Shakesp. streng Katholiek is geweest, kan met het
oog op de eer zulk een man tot de leden van zijn kerkgenootschap te mogen rekenen,
geen verwondering baren. Het meest bekend is het werk van R i o s geworden, niet
zoo zeer door zijn innerlijke waarde, als wel door de weerlegging van M i c h .
B e r n a y s , die de hoop uitsprak, dat men voortaan geen pogingen meer zou
aanwenden om zulk een hopelooze zaak te verdedigen.
Vergeefs evenwel. Na dien tijd heeft men in Engeland zoowel als in Duitschland
vlijtig bewijzen bijeen zoeken te garen en als een gevolg daarvan is ook het genoemde
werk van R a i c h te beschouwen. Op de methode van onderzoek zoowel als op de
kracht van zijn betoog is zeer veel af te dingen; de aard van het onder-
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werp belet ons een en ander hier in bijzonderheden te beschouwen.
Een ander work over hetzelfde onderwerp is dat van C.C. H e n s e ,
S h a k e s p e a r e , waarin vooral belangrijk is het gedeelte, waarin de invloed van
Shakesp. op de Duitsche dichters besproken wordt.
Verder verscheen te M ü h l h e i m , v a n F i n k e n b r i n k , A n e s s a y o n t h e
D a t e , P l o t a n d S o u r c e s o f S h a k e s p e a r e s , A M i d s u m m e r N i g h t 's
D r e a m en eindelijk last not least van M a x K o c h , S h a k e s p e a r e , een werk
dat de sporen draagt van veelzijdige kennis en grondig onderzoek, en een stap is in
de goede richting. Het is tijd, dat er aan gedacht wordt eindelijk eens het welig
tierende onkruid te verwijderen, en een eerste middel daartoe is het nauwkeurig
vaststellen van datums uit des dichters leven en verdere bijzonderheden. Weliswaar
bestaan reeds goede werken over Sh., als bijvoorbeeld dat van E l z e , maar over het
algemeen zijn die slechts bestemd voor een kleinen kring van lezers. Zulk een werk
dus dat, als dat van K o c h , aan bevattelijkheid en aantrekkelijkheid van vorm,
degelijkheid van inhoud paart, wordt daarom met vreugde begroet.
In School en Studie wordt er terecht op gewezen, dat de uitdrukking ergens een
speldje bij steken niet aan het bedrijf van den kleermaker ontleend kan zijn, omdat
deze, als hij bij zijn werk een speld steekt, niet ophoudt te arbeiden, en de spreekwijs
dus dan niet de beteekenis van eindigen zou kunnen hebben; maar de voorkeur
gegeven aan de verklaring van Va n D a l e , die in zijn Woordenboek bij speldje
schrijft: Sommigen hadden vroeger de gewoonte bij het lezen van een boek een kleine
speld te steken op de bladzijde, waar zij geëindigd waren.
Aan de verklaring naar vorm en beteekenis van de woorden overreden en overtuigen
wordt eene bladzijde gewijd. Inderdaad is bij de behandeling van dergelijke opgaven
de aangegeven weg, nl. van het voorbeeld uit te gaan en langs den weg der redeneering
tot een besluit te komen, meestal de verkieslijkste; het taalgebruik is de wegwijzer.
Wat het laatst opgemerkte betreft, nl. dat men langs den weg der etymologie meestal
tot een verkeerd resultaat komt, zij de vraag veroorloofd of de aangegeven woorden
juist niet tot de weinigen behooren, waarbij de afleiding zeer goed naar het doel voert.
Bij die van overreden behoeven wij hier niet stil te staan; zij spreekt voor zichzelve.
Evenmin geeft de verklaring van overtuigen eenige moeielijkheid als men de
beteekenis van ons tuig, getuige, en tuig, uitspraak, oordeel, in het oog houdt.
Dat woert spreec ic mit droeven sinne:
Te tughe neme ic die coninghinne;
Die moeder is ende maghet mede.

Vgl. boven steen des tuuchs.
M l o e p . I, 2450.
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In dit bijzondere geval kan zelfs het verschil in beteekenis tusschen overtuigen en
overreden zeer goed uit de afleiding verklaard worden.
Ter verklaring van het woord kwakzalver wordt een werkwoord kwakzalven
aangehaald; waarvan de eerste lettergreep behoort tot kwaken, schreeuwen en het
beteekent dan iemand, die met veel geschreeuw zalven of geneesmiddelen uitvent.
Ongelukkig beteekent kwaken of quaken, van menschen gebezigd, niet schreeuwen,
maar verkwisten, beuzelen.
Bilderdijk maakte er van kwabzalver, iemand, die kwabben, gezwellen smeert.
In Wa r e n a r leest men:
Ten is mit gien quacken te raecken ande kost.

Hier beduidt quacken, beuzelen, zottepraat praten - Een quack of kwak is een
beuzeling. Een kwakzalver is dan iemand, die met allerlei beuzelpraat zijne waar aan
den man brengt.
Deze verklaring vindt hare bevestiging in den nevenvorm klakzalver, die van klak,
klikke, dat eveneens beuzeling beteekent, komt.
Den Haag.
BATO.

Nog eens ‘Zegens zegens.’
Kon ik me met het antwoord van den Hr. Schrikkema (N. en Z. VIII, 93) niet
vereenigen, ook met de verklaring van den Hr. L. (N. en Z. VIII, 321) ben ik het niet
geheel eens. Wel deel ik het gevoelen van L., wanneer hij ‘zegens zegen vroeg en
spa’ beschouwt als ‘bijzin van denzelfden aard’ als ‘waar paleizen zich verhieven’
zoodat de aangehaalde regels dan luiden:
‘Die vier werelden door schepen aan dat visserschdorp verbond, Waar
paleizen zich verhieven, (waar) zegens zegen vroeg en spa, Bij den
weerklank der kartouwen van Farnese en Spinola.’
Om echter, bij de verklaring (naar de beteekenis), zegens = zegeningen te stellen, dat
durf ik met L. niet beâmen.
Ik meen, dat we hier aan ‘zegens’, gelijk ook taalk. zuiver is, de beteekenis van
‘vischnetten’ moeten hechten, waardoor we dan de volgende verklaring krijgen:
waar paleizen zich verhieven, (waar) zegens (= vischnetten vroeg en spa zegen
(= imperf. van zijgen = neerdalen, hier meer bepaald in 't water neerlaten) dus waar
gebouwd en van 's morgens vroeg tot 's avonds laat gevischt werd, m.a.w. waar de
bedrijven niet belemmerd en daarmee de bronnen van welvaart niet gestopt werden,
niettegenstaande het gebulder van F.'s en S's kanonnen.
Venraaij.
H. KRAIJKAMP.
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Eene nieuwe paragraaf in de Nederlandsche spraakleer?
In het vorige nummer van ‘Noord en Zuid’ komt een opstel voor over absolute
naamvallen, waarin de schrijver aan het slot zegt, dat hij meent bewezen te hebben,
1e. dat er in onze taal absolute naamvallen bestaan; 2e. dat ze van vier soorten zijn,
en 3e. dat ze voortaan, d.i. nu deze quaestie in No. 6 van den 8sten jaargang van
‘Noord en Zuid’ naar de meening van schrijver voldoende is uitgemaakt, recht hebben
op een paragraaf in de handboeken.
Wat 1e betreft, zoo is het voor hen, die weten wat absolute naamvallen zijn, reeds
lang uitgemaakt, dat zulke naamvallen in onze taal bestaan, zoodat het schrijven van
genoemd opstel in dit opzicht hetzelfde is, wat de Romeinen noemden ‘acta agere’
en als zoodanig geheel overbodig.
Bij 2e. zij opgemerkt, dat Schrijver op onverklaarbare wijze met zich zelf in
tegenspraak komt, daar hij begint met onderscheid te maken tusschen den eigenlijk
absoluten naamval en drie andere soorten van naamvallen, die dan natuurlijk
oneigenlijk absoluut zijn, wat vrij wel hetzelfde is als niet-absoluut.
Bij de 3e. conclusie eindelijk, waartoe Schrijver geraakt, valt op te merken,
vooreerst, dat deze nog niet onmiddellijk uit de beide voorgaande volgt, ook al waren
deze volkomen juist, en ten tweede, dat de stof, die Schrijver onder de rubriek
‘absolute naamvallen’ zou willen plaatsen, voor een gedeelte, zij het al niet onder
dezen nieuwen naam, in vele onzer spraakkunsten besproken wordt, wat de schrijver
dan ook zelf reeds erkent door toe te geven, dat ‘voor zooveel zij er van spraken, d.i.
voor zooveel hun vorm van dengenen des te gebruiken naamvals verschilde1) (zij
deze) aangezien hebben als syntaktische onregelmatigheden of als naamwoorden,
die hunnen uitgang verloren hadden.’
Voorts schijnt het mij toe, dat de geachte schrijver het niet eens is met het
Latijnsche spreekwoord ‘verba valent usu’, daar hij anders onmogelijk tot de 2e
conslusie is kunnen komen, of, zoo hij deze laat vallen en zich aan de indeeling in
eigenlijk absolute en oneigenlijk (= niet) absolute naamvallen houdt, de gevallen,
sub 2e, 3e en 4e genoemd, zelfs niet in eenige betrekking tot de absolute naamvallen
zou gebracht hebben.2)
Welk idee toch zou hij, die niets van absolute naamvallen af wist, maar hun
beteekenis uit het opstel van den heer V. moest

1) Is deze zinsnede wel duidelijk?
2) Een paar voorbeelden sub 2o maken misschien hierop een uitzondering.
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opmaken, van zulke naamvallen krijgen? Mij dunkt, ongeveer dit. Hij zou, wanneer
hij de vier soorten van den heer V. aannam, tot de definitie komen: ‘absolute
naamvallen zijn dezulke, die òf in geen grammatikaal verband staan met een ander
zindeel, òf waarvan dit verband althans niet met juistheid kan worden aangewezen.
En dat de heer V. zelf van deze definitie niet zoo heel ver af staat, bewijzen de
woorden onder 1e, die ongeveer den dienst doen van definitie en die luiden als volgt:
‘De eigenlijk absolute naamval... d.i. de naamval, die buiten het zinsverband staande,
de waarde heeft van een volzin...’ Doch laat ons deze definitie eens van naderbij
bezien. De heer V. noemt hier twee kenmerken op van de eigenlijk absolute
naamvallen, vooreerst, dat zij buiten het zinsverband staan; ten tweede, dat zij de
waarde hebben van een volzin. Het zal evenwel niet moeielijk vallen aan te toonen,
dat noch het een, noch het ander een kenmerk van de absolute naamvallen is.
Zij zouden buiten het zinsverband staan. Maar de heer V. zal mij toegeven, dat,
evenzeer als er samenhang in onzen gedachtengang is en de afzonderlijke gedachten
in een bepaald verband tot elkaar staan, het ook even noodzakelijk is, dat dit verband
in de neergeschreven gedachten, in de zinnen teruggevonden worde, daar wij anders
niet meer met taal te doen hebben, maar met onzin. Al bleek het dus, dat we met zulk
een verschijnsel bij de Latijnsche ablativi absoluti en de Grieksche genetivi absoluti1)
te doen hadden, dan nog zou de navolging van zulke anakoluthiën in geen enkele
taal gerechtvaardigd zijn, maar streng te mijden en zou ik het tegenovergestelde van
wat de heer V. in zijn derde conclusie zegt, zonder twijfel omnium consensu, kunnen
beweren. Als ik mij dan ook afvraag, hoe de beer V. toch wel tot dit kenmerk gekomen
kan zijn, dan schijnt het mij toe, dat deze vergissing op eene idée fixe berust, die bij
Schrijver mag ontstaan zijn, doordat hij in sommige gevallen een absoluten naamval
meende te zien, waar er geen aanwezig was, en dat hij in deze meening versterkt is
door den naam absoluut. Maar dat de grammatici dit niet bedoelen met het woord
absoluut, blijkt voldoende uit de woorden, die wij lezen in de Latijnsche grammatica
van Goszrau, § 449, 2e uitgave. Hier staat: ‘Ablative absoluti heiszen diese Ablativi,
weil sie eine sehr freie Stellung im Satze einnehmen können, bald vorn, bald in der
Mitte, bald am Ende des Satzes.’
Verder zouden de absolute naamvallen de waarde hebben van

1) De Grieksche absolute accusatief kan, als een wijziging van den gen. abs. buiten bespreking
blijven. De gen. abs. wordt ook nog gevonden in het Sanskriet. De Gothische abs. casus
danken hun ontstaan enkel aan een al te letterlijke vertaling van het origineel, wat ook geldt
van den Griekschen dat. abs., die in vertalingen uit 't Latijn voorkomt, waar hij dan natuurlijk
den Lat. abl. abs. vervangt.
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een volzin. Maar meent dan de heer V., dat de boven geciteerde grammaticus op zoo
losse gronden evenwel zoo stellig zou spreken, als hij doet in de boven aangehaalde
paragraaf, waar wij lezen: ‘... einen Satz zu bilden, dazu fehlt ihnen alles’? Het zal
daarom voldoende zijn, nog een paar citaten aan te halen uit Dr. Draeger's ‘Historische
syntax der Lateinischen Sprache’, om daarmede tegelijk de beide deelen der definitie
van den heer V. omver te werpen,1) Het eene vinden wij deel 22, § 578 in deze
bewoordingen: ‘Das absolute Partizip ist ein Ablativ des begleitenden Umstandes,
kann daher auch allein stehen als casus eines neutralen Substantivs und vertritt in
diesem Falle nicht selten ein Adverb..... Wo anstatt desselben ein Adjectiv oder ein
Substantiv steht, ergänzen wir zwar in Gedanken das nicht vorhandene Participium
Praesentis von esse, aber der Römer hat das nicht gethan, sondern auch hier einen
modalen Ablativ empfunden’. Het andere Citaat is uit hetzelfde deel § 585, waar wij
dit lezen: ‘Wird das absolute Partizip durch ein praedicatives Adjectiv oder Substantiv
vertreten, so ist nicht etwa ein Partizip von esse zu engänzen, sondern es liegt ein
Ablativus modi vor, was ja, wie früher gesagt, bei jedem absoluten Ablativ der Fall
ist. Daher kann auch hier, wie bei den in § 584 behandelten Partizipiën des Perfects,
ein einziges Nomen zur Bezeichnung des Umstandes genügen...’ Uit dezer citaten
blijkt vooreerst, dat de Latijnsche ablativus absolutus (waarmede de Grieksche
genitivus absolutus volkomen congrueert), niets anders is dan een ablativus modi,
en ten tweede, dat het verbale begrip uit dezen ablativus kan gemist worden. Maar
de heer V. zal stellig de eerste zijn, die toegeeft, dat een ablativus modi niet buiten
het zinsverband staat en dat slechts daar van een volzin sprake kan zijn, waar een
werkwoord aanwezig is, of liever, waar een verbum finitum voorhanden is, iets, wat
bij den abl. abs. niet het geval is.
Daar verder de abl. abs. (en de gen. abs.) een begeleidende omstandigheid aangeeft,
en dus de werking bepaalt, spreekt het ook van zelf, dat in de gevallen sub 2e, 3e en
4e van den heer V., enkele voorbeelden sub 2e genoemd, die daar niet op hun plaats
zijn, uitgezonderd, geen absolute naamvallen voorkomen.
Nu zou de heer V. kunnen antwoorden: ‘nu, alles goed en wel, maar vooreerst
staat het dan toch vast, dat er in onze taal absolute naamvallen gevonden worden en
ten tweede, al verdienen de gevallen sub 2e, 3e en 4e ook niet den naam van absolute
naamvallen, dan zou ik toch daar besproken stof in onze grammatica's behandeld
willen zien’. Maar dan moet ik, wat het eerste betreft, den heer V. doen opmerken,
dat de absolute nominatief, ofschoon

1) Het standpunt van Dr. Draeger is in dezen geen ander dan dat van alle hedendaagsche
grammatici.
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bij ons soms gevonden, als een barbarisme is te beschouwen en als zoodanig uit onze
taal moet gebannen worden (een enkele geijkte uitdrukking uitgezonderd); dat de
regels, door hem als een voorbeeld van een acc. abs. aangevoerd, er geen bevatten
en een acc. abs. bij ons in het geheel niet voorkomt; en eindelijk, dat de gen. abs.,
die inderdaad bij ons ‘eingebürgert’ is, slechts gevonden wordt in eenige
uitdrukkingen, die geheel de beteekenis van bijwoorden hebben gekregen en geenszins
een afzonderlijke paragraaf in de handboeken eischen.1) Wat de andere gevallen
betreft, deze berusten deels op een dichterlijke ellipse, een oratorische epanalepse
of op anakoluthiën, die uit de spreektaal zijn overgenomen, en die dus geen stof
leveren voor een grammatica; deels zijn ze echt Nederlandsch taalgoed (sub 4o) en
worden als zoodanig in weinige spraakkunsten gemist.
Hiermede meen ik te kunnen volstaan tot weerlegging van de meening des heeren
V., schoon het besproken onderwerp, verre van te zijn uitgeput, nog slechts even is
aangestipt.
Amsterdam, 17 Nov. 1885.
F.F.C. FISCHER JR.

Absolute Naamvallen.2)
Uit de weerlegging door den hr. F. van mijn artikel over absolute naamvallen blijkt
voor mij, dat die heer niet alles gelezen heeft wat ik daar schreef, en niet alles
begrepen heeft wat hij las. Misschien was ik noch aantrekkelijk, noch duidelijk
genoeg.
1. Ik wordt beschuldigd van don Quichotisme, omdat ik eene vraag zou behandeld
hebben, die reeds lang opgelost is, en dus acta egi.
2. Ik zou het technieke woord absoluut anders opgevat hebben dan het behoorde,
en onder ééne rubriek zaken gebracht hebben die niet samen kunnen gaan.

1) Met deze uitspraak is onze taalkenner Prof. Ve r d a m het zeker niet eens, die in zijn opstel
over Absolute Naamvallen in het Mnl, en Nnl. (Tijdschr. Maatsch. v. Letterk., Jaarg. II,
188-198) schrijft (pag. 195):
‘Er zijn verscheidene absolute naamvallen of liever deelwoorden van absoluut gebruikte
uitdrukkingen tot voegwoorden, ja zelfs tot voorzetsels geworden. Op dit verschijnsel in
onze grammatica is wel is waar hier en daar terloops, maar voor zoover mij bekend is, nog
nooit opzettelijk de aandacht gevestigd en in geen geval zoo uitvoerig, als het belang der
zaak eischt, Er moest m, i. in onze spraakkunsten een afzonderlijk hoofdstuk gewijd worden
aan absolute naamvallen. Men zou dan achtereenvolgens moeten beschouwen 1e dezulke,
welke bijwoorden of bijw. uitdrukkingen 2e die, welke voegwoorden en 3e welke voorzetsel
geworden zijn.’
Red.
2) Zie N. en Z. VIII, 353 en IX.
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Om met die tweede opmerking te beginnen, die op een citaat uit Goszrau steunt, zal
ik bekennen dat ik hetzelve in den samenhang niet heb kunnen naslaan. Dit ergert
mij nochtans, want het is mij niet duidelijk. Ik heb moeite om te gelooven, dat het
beteekent dat de ablativus absolutus zóo zou heeten, omdat hij geen vaste plaats heeft
in den zin. Dan immers zouden alle ablatieven, ja alle naamvallen steeds absoluut
zijn, omdat ze naar verlangen des schrijvers bald vorn, bald in der Mitte, bald am
Ende des Satzes kunnen gezet worden.
Dat mijne opvatting zóó buitengewoon niet is, wil ik op mijne beurt door eenige
citaten bewijzen.
1. GRIMM: Deutsche Gr. IV (1831.): ‘Absolute casus sind welche nicht regiert
werden. wenn ein casus weder abhängig zu machen ist von dem herrschenden verbo,
noch von einem nomen oder einer partikel des satzes, so verdient er jene benennung,
er tritt, für sich bestehend, in den satz ein. solche absolute casus haben die natur des
adverbs.... jedwedes adverb könnte in einen selbständigen (sic) satz entfaltet werden
(blz. 887). - Op blz. 888 spreekt hij van absoluten begrif.
2. DIEZ: Gr. d. L. Romanes, trad. Paris, III, 111, gebruikt de uitdrukking: accusatif
absolu, geeft onder andere voorbeelden: il vint les bras nus; en allemand er stand
da den Mund offen, - en voegt er bij: l'adjectif est attribut. Wat beteekent dat, tenzij
dat subst. en adj. hier in de betrekking staan van gezegde tot onderwerp, hetgeen,
wat de hr. F. ook bewere, zonder verbum finitum voldoende is om een oordeel,
sententia uit te drukken.
3. BRILL: Spr. (1863), II, 145: In levendigen stijl wordt somwijlen een zelfst.
naamw.... als ware het buiten het zinverband geplaatst, enz.: Zelfzucht, zij is de pest
der maatschappij; - blz. 146: Het dus buiten het zinverband vooropgeplaatste zelfst.
naamw., enz.
Brill heeft zeker niet voorzien, dat de hr. F. hem eens zou zeggen dat de taal,
waarvoor zijne uitleggingen gemaakt zijn, onzin is.
4. BLATZ: Neuhochd. Gramm., 573: Absolut oder beziehungslos heiszt derjenige
Accusativ, der nicht mit einem Satztheile in grammasischer Verbindung steht; - onder
andere voorbeelden: schlich Möros, den Dolch im Gewande.
5. KERN: Handleiding, II 55: Eindelijk komt in ons taaleigen de genitief
onafhankelijk van een ander rededeel voor als bijwoordelijke gen., enz.
6. HOFFMANN: Elementargr, 155: Absolute Casus nennt man diejenigen Casus,
welche im Satze von keinem einzelnen Worte deutlich regiert werden.
7. GESENIUS: Hebr. Gr. (Kautsch 1878), 312: Die kräftigste Hervorhebung eines
Substantive.... erfolgt in der Weise, dass es absolut voran (an die Spitze des Satzes)
gestellt, enz. - Uit
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die zinsnede volgt wel, dat absolut en voran niet hetzelfde zijn.
Het spreekt van zelf dat dit moet verstaan worden cum grano salis, en dat een
woord, hetwelk gezeid wordt buiten het zinverband te staan, er toch beter gekomen
is dan een hond in een kegelspel. Het is algemeen gekend, dat de empirische methode
der oudere spraakkundigen dikwijls fantastisch was, en hunne uitleggingen dikwijls
uit de lucht gegrepen. Maar zijn er de nieuwe steeds verstaanbaarder om? De
taalphilosophie is nog niet uitgemaakt; de indo-europeaansche syntaxis is nog verre
van uitgeleid; heel dikwijls zijn de nieuwe theorien uiteenzettingen van logische
opvattingen der spraakkundigen, in plaats van verklaringen van stellige feiten, en
mogen maar aanvaard worden sous bénéfice d'inventaire.
Naar de opvatting die uit deze ciaten volgt, kan het woord absoluut op de 3 eerste
rubrieken van mijn artikel wel passen; toch pastte ik het uitdrukkelijk slechts op de
eerste, en gaf aan de andere ook andere namen, dus zoo: 1. absolute, 2. alleenstaande,
3. expletieve, 4. abstrakte naamvallen; de uitleggingen in ieder rubriek volledigen
het bewijs dat er verschil, en welk verschil er voor mij was. Dan begrijp ik niet hoe
de hr. F. kan beweren, dat ik absolute naamvallen heb meenen te zien, waar er geen
zijn, namelijk in rub. 2, 3 en 4 (want over rubriek 1 is hij het met mij eens), daar toch
die drie rubr. voor naam en uitleggingen van de eerste verschillen.
Ik heb ja al mijn rubr. onder den naam absolute naamv. vereenigd, en dan, om de
verhouding van species tot genus tusschen rubr. 1, en den titel te bewaren, in die
rubr. de woorden eigenlijk absolute naamv. gebezigd. Te dier gelegenheid schermt
de hr. F. met de uitdrukking oneigenlijk abs. naamv., die ik niet gebruikte, maar die
hij toepast op de drie andere rubr., en die volgens hem beteekent niet-abs. naamv.
Daaruit zou volgen dat het woord eigenlijk uit het woordenboek mag geschrapt, en
dat er eens dient te velde getrokken te worden tegen de spraakkundigen, die het
hoofdstuk der samengestelde woorden durven verdeelen in eigenlijke en oneigenlijke
samenstellingen, d.i. samengestelde en niet-samengestelde woorden!
Een eigenlijk absolute naamval is degene wien het spraakgebruik dien naam geeft,
en die hem ook verdient; de oneigenlijke schijnt hem te verdienen, of heeft hem toch.
In hooverre de naamv. van mijne rubr. 2, 3 en 4 dien naam verdienen blijkt duidelijk
uit mijn eerste opstel, dat door de citaten van hooger nog opgehelderd wordt. Hebben
ze dien naam ook werkelijk?
Mijne alleenstaande naamv. (rubr. 2) heeten absoluut bij Grimm, Diez, Blatz,
Hoffmann, Whitney (Ind gr.); mijne expletieve (rubr. 3) heeten ook zoo bij Gesenius,
Van Helten (Vondels taal II), Brill (niet hier
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met het woord absoluut, maar met de omschrijving: buiten het zinverband
vooropgeplaatst); mijne abstrakte (rubr. 5) heeten bij Andresen (Sprachgebrauch u.
Sprachrichtigkeit) absolute Nominativform, waar het woord absoluut betrekking
heeft, niet op de beteekenis noch op het gebruik, maar op den vorm van den naamval.
Dit alles dus om den titel van mijn opstel en mijne opvatting van het woord absoluut
in rubr. 1 te rechtvaardigen. Daarbij wil ik nog uitdrukkelijk aanmerken, wat ten
anderen uit den toon van rubr. 1 duidelijk blijkt, dat deze rubriek alleen daar is om
hare plaats in de reeks mijner opsommingen niet open te laten.
De door mij behandelde vraag heb ik nooit als nieuw aangegeven, toch is mijn
opstel niet overbodig. Ik wilde wel dat de hr. F. mij de wetenschappelijke spraakleer
aanduidde (om van handboeken te zwijgen), die al de door mij aangeroerde punten
behandelt. Hier vindt men iets, elders weer wat anders, en gewoonlijk wordt er niet
op gewezen dat het gebruik van den naamval in het behandelde punt afwijkt van het
gewone, ik ging zeggen het natuurlijke gebruik dezes naamvals. Zoover mij bekend
is, wordt de vraag nergens volledig noch uitdrukkelijk genoeg behandeld. Dat geeft
de heer F. ook toe, met te bekennen dat die stof ‘gedeeltelijk in vele spraakkunsten
besproken wordt,’ dus in geene volledig, en in sommige niet.
Welnu, eene stof ex professo en in haren omvang schetsen, die slechts in sommige
boeken, al zij het ook vele, gedeeltelijk en naar eene andere opvatting behandeld is,
heet voor den hr. F. gedaan werk herdoen.
Noord en Zuid is niet een tijdschrift voor beginnelingen. Zijn lezers, dacht ik,
zullen zelf wel ontdekken wat van mijn opstel in de handboeken reeds voorkomt. Ik
wilde de aandacht op de gevallen roepen waar het gebruik van een naamv. niet
duidelijk of in 't geheel niet beantwoordt aan het begrip dat wij van dien naamval
hebben. Daarom ook is het dat ik ze buiten de regelmatige syntaxis der naamvallen
zou willen behandeld zien.
Ik deed niets anders dan de § schetsen; ik stipte het onderwerp slechts even aan,
zooals de hr. F. mij dan ook toegeeft, en dit wel na gezegd te hebben dat mijn schrijven
als zoodanig geheel overbodig was. Immers, is de vraag volledig uitgemaakt, dan
was het tot alle weêrlegging voldoende, de lezers van N. en Z. en uw dienaar den
weg te wijzen naar het oordeel der talrijke gezaghebbende spraakkundigen, die
volgens den heer F. de oplossing in de wereld gezonden hebben.
Eindelijk nog een paar opmerkingen over de laatste tegenwerpingen van den hr.
F. Ofschoon ik gedaan werk leverde, heb ik toch eenige punten behandeld, die elders
niet behandeld worden; maar die moeten ook niet: immers: 1. de absol. nom. is,
volgens
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den heer F., een barbarisme (hij vergeet hier te zeggen dat volgens hem de absol.
nom. geen absol. naamval is; hij vergeet nog dat ik op het einde van mijn opstel
uitdrukkelijk gezegd heb, dat de § over de absolute naamv. ook hun gebruik zou te
regelen hebben, waaruit volgt dat ik niet al mijn voorbeelden als toonbeelden gaf;
toch heb ik ze niet zelf gesmeed, en in hoeverre juist de hier bedoelde voorbeelden
barbarismen zijn, is nog niet bewezen); - 2. mijne voorbeelden van absol. acc., zegt
hij, bevatten er geen, en zulke acc. bestaan niet (mijne citaten van hooger toonen dat
niet iedereen zoo denkt); - 3. de absol. gen., gaat hij voort, bestaat slechts in eenige
geijkte uitdrukkingen (heb ik niet juist hetzelfde gezegd in mijne rubr. 1?) en moet
daarom niet uitdrukkelijk in de spraakleeren behandeld worden (en juist dit geval
wordt in bijna al de handboeken behandeld!); - 4. de andere gevallen, beweert hij
ten slotte, berusten op figuren, die geen stof voor de grammatica leveren (wat dan,
als die ffguren slechts met syntaktische eigenaardigheden mogelijk zijn?).
Ik gevoel me dus nog niet geneigd, mijne opvatting van de absolute naamvallen
op te geven; eene volledige verdediging echter zou een monographie eischen. Ook
blijf ik er aan houden dat ze voortaan een § in de handboeken krijgen. Met voortaan
wil ik alleen zeggen in 't vervolg, nu de aandacht op het onderwerp geroepen is, en
niet nu de quaestie voldoende door mij is uitgemaakt, zooals de hr. F. in dit woord
meent te vinden: waar heb ik, 'tzij uitdrukkelijk, 'tzij anders, zoo iets gezegd?
Ik beveel ten slotte den heer F. nog eens de zinsnede aan, waarmede ik dit artikel
begon.
J. VERCOULLIE.

Overzicht van Tijdschriften.
Loquela: (12 April, 1885.) - Een merkwaardig artikel over DONDERBOTTE,
donderbare, donderbaard, sempervivum tectorum, in verband met barba Iovis,
joubarbe, enz. - Ze gebruiken dat land voor nieten = zij hebben dit land voor niets
in gebruik, - en ze'n gebruiken dat land voor nieten = zij maken geen gebruik van
dat land: twee voorbeelden, die de noodzakelijkheid van het loochenwoordeken EN
moeten bewijzen. De schrijver vergeet dat gebruiken in ieder voorbeeld eene andere
beteekenis heeft. Daarbij doet het tweede voorbeeld twijfel bij mij ontstaan; ik geloof
niet dat het anders kan luiden dan: ze'n gebruiken dat land voor niet; immers voor
nieten is eene bijwoordelijke uitdrukking, beteekenende kosteloos. In 't Nederlandsch
is de verwarring zonder en toch onmogelijk, daar men in den laatsten zin tot bezigt
in plaats van voor. - GULFEREN, frequent. van gulpen. - Ter gelegenheid van
NIEUW-MANE worden eenige sporen van manedienst aangegeven. - Bij ONTRUSTIG
= onrustig, wordt opgemerkt dat de Westvl. dikwijls ont zeggen voor on, en dan
verder ant voor ont: zoo behouden zij het verschil. - Men vraagt de beteekenis van
TÍP-ENTAL in het kinderrijmpje:
Bingbalong, de klokjes luden:
Wien is er da dood?
Tipental, e mannigje,
't En ha noch potje nog pannegje,

en men haalt ter vergelijking aan TERPENTEE = terdt-op-m'nen tee = treedt op m'n
teen. - Uitdrukkingen als noch tuig noch toog (= noch gerief noch uitzicht), noch top
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noch teil (= noch kop noch staart), zonder uit of ende (= zonder slot noch einde)
worden bestafrijmde wederwoorden geheeten. Die benaming is zeer gelukkig, en
wij wenschten dat ze met de kwelspreuken van vroeger ingang in de taal vond.
Nr. 1 (Mei, 1885). - Van het kinderrijmpje onder beekenen aangegeven ken ik de
volgende variante:
Eeken, beeken, berken hout,
Wien is er hier zoo stout,
Die mij leeren liegen zoud?
Ik wil wedden om en vaan
Dat er twintig schreven staan.

Terwijl men dit opzegt maakt men bij ieder der vier heffingen der vijf verzen eene
schreef. Beeken = berken; = leeren liegen = van leugen overtuigen; - (vaan) = eeno
maat, vier mengel (d.i. vier liters, acht pinten of twee stoop); men wedt dus om vier
mengel bier, ook, zegt Loquela, schrijft men vijf vaantjes, d.i. vier streepjes. Bij 't
kaartspel echter of in 't tellen is een vaan vier strepen met eene vijfde er door; men
zal dus bij het opzeggen der vier eerste verzen de strepen niet nevens een, maar onder
een zetten, en bij het vijfde vers ieder groep van vier strepen doorstrepen, zoodat
men niet vijf vanen van de eerste, maar vier van de tweede soort hebbe.
Bij KEERSGIETER wordt aan de Noord-Nederlanders verweten, - en niet ten onrechte,
dat woord voor kaarsmaker te hebben laten varen, - en bij ZEUREN = valsch spelen,
het ook niet meer te willen, ofschoon het Kiliaen opgeeft. Het woord staat toch in
Van Dale. Daarbij komt natuurlijk een kleine uitval op het Nederlandsch van over
de (sic) Moerdijk, dat lief taaltje daar! - MANELOOP en Maanloopig worden
voorgesteld, voor maanblind, enz. - Vislokke of vitlokke, nl. vetlok, eng. vetlock,
haarlok aan de koot (Wvl. slegel) van het paard, wordt afgeleid van vitsen, vitten =
d. fesseln, im-
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mers koot is fessel in 't Duitsch, dus ‘dat deel van den voet waar 't peerd den
weideband aangeleid wordt.’ Die afleiding is vernuftig en juist, maar de gelegenheid
om den Hollanders aangenaam te zijn, kon men ook hier niet laten ontsnappen: ‘De
Hollanders eindelijk hebben aan vetlok alleen, zoo 't schijnt, boek- en burgerrecht
willen verleenen, achtende misschien dat het w. met vet (adeps, pinguedo) iets te
schaffen had, 't gene teenemaal valsch is.’ Is dat niet kluchtig? De Westvlamingen
zijn veel wijzer; bestaat bij hen veste (kleedingstuk) nevens veste (verschansing),
dan is het niet omdat ze de verschansing aanzien als de kleederen der stad, of de jas
als de verschansing van het lichaam, maar omdat ze in hunne taal tweelingen (!)
bezitten1), zooals Nr. 2 (Wiedmaand '85) met eene lange lijst bewijst. Zonderlinge
tweelingen, waarvan de eene eene Germaansche, de andere eene Romaansche moeder
heeft. Mr. Dupont van Parijs en Mr. Dupont van Berlijn komen elkaar bijgeval te
Brussel tegen: tweelingen heet dat in de taal van Loquela.
In dit zelfde nr. 2 wordt op de vraag waarom Hollanders en Brabanders ja,
Vlamingen echter neen zeggen op: ‘zijn er maar drie?’ geantwoord dat de eersten de
ontkennende waarde van ‘zijn er maar drie?’ niet meer voelen, omdat ze het
loochenwoordeken en (dat arm, lief en-neke!) verloren hebben, terwijl de Vlaming
daar nog volkomen thuis in is en zegt: ‘En zijn er maar drie?’ Die uitlegging houdt
rekening noch van de waarde van ja en neen noch van de juiste beteekenis der vraag.
Ja en neen zijn beide bevestigende bijwoorden, het eerste voor een siellig, het tweede
voor een ontkennend antwoord; als men ja of neen gebruikt, behoeft het antwoord
niet meer uitgedrukt, omdat deszelfs natuur dus gekend is. In dit geval is het antwoord
der Hollanders en Brabanders een stellige zin, dit der Vlamingen een ontkennende.
Immers ‘zijn er maar drie?’ beteekent: ‘Zijn er geene, tenzij drie?’ en daarop kan
men met dezelfde bedoeling bevestigend en ontkennend antwoorden.
Nr. 3 geeft als iets nieuws het gebruik van 't lidw. bij de aanwijzende voornaamw.;
de deze, enz., ter gelegenheid van Johannis de Brunes Emblemata, waaruit wij ook
leeren dat men mag des hert zeggen, ‘op zijn oud vl.’, gelijk des heiligen geest. Ook
voor den Vlaming, die hoort des heiligen Geestes. Amen en het nazegt, is daarin de
oud vl. genit. des h. Geest en het nieuw hollandsch te zamen, want op zijn oud vl.
zegt hij dat te gåre. - HEMELMATE = hemelsbreedte - Belangrijke mededeelingen
over HONDSHOUT = Rhamnus frangula. - STAAL geeft stavel, stapel en misschien
estaminet langs stabelet heen! - VERPEKKEN = met den bek uit

1) Voor 't vreemde: doubletten.
Red.
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den weg houden, impetere rostro. In 't nederlandsch heeft Loquela dat woord niet
kunnen vinden noch een ander om dezelfde gedachte uit te drukken (zij heeft vergeten
in Van Dale te zien), en geeft daarvoor als reden op, dat men over den moerdijk
misschien niemand of niets verpekt, tenzij dat ‘ongeijkt’ Neerlandsch en die
onverhollandschte Vlamingen!!
Onder Tegenkomsten, Brieven etc. wordt een brok aangehaald van Dr. Joh.
Winkler's artikel uit Nr. 27 (20 Juni '87) van den Nederl. Spectator over het recht en
de uitmuntendheid der tongvallen en bepaaldelijk des Westvlaamschen, om ieder in
hun gebied als letterkundige taal gebruikt te worden. Het nieuwerwetsche
schoolmeesters-hollandsch is eene sterk hollandsch getinte, stijve en gewrongene
boekentaal.
Men merke wel op dat de Fries Winkler dien raad in 't Nederlandsch geeft, evenals
hij al zijn werken in 't Nederlandsch schrijft.1)
Nr. 4. AFSPICHTEN frequentat. van afspieden. - APOTHÉKEREN = hulp van den
apotheker gebruiken. Iets dergel. docteuren. Men kan er meesteren bijvoegen, dat
ten andere met dokteren in 't Nederlandsch bestaat. - Vervolg op HONDSHOUT, PEERDEKOP = wanstaltige wolkstapel, die onweder verkondigt. - VLASCHAARD = 1.
vlasakker, 2. laken dat vlascht, dat ruw is. - WISSELEN = veranderen van stap in zijn
gang, sprekende van een paard. Dat woord heeft Loqula nog nooit in de
woordenboeken gezien. Kunt ge raden, lezer, welke volgens haar de reden is, waarom
dat woord niet in de woordenboeken staat? Omdat degenen die het kennen, geene
woordenboeken maken, en omdat degenen die woordenboeken maken, het woord
niet kennen. Die lapalissade staat te lezen kol. 30, Nr. 4, Oestmaand 1885! ZEEWINDEN = kalverziekte, pneumatosis of tympanismus. - Vergroeide doopnamen
zijn namen uit verscheiden ineengesmolten saamgesteld, als Coppenolle =
Jakob-Arnold, enz. Voorbeelden op kol. 22 en 31 van 1885. - Onder Tegenkomsten,
Brieven etc. wordt de spelling verkijskassen verdedigt tegenover een Limburger, die
wil verkiskassen schrijven. De Limburger heeft gelijk, wel te verstaan zoolang als
de Westvl. school geene Westvl. spelling zal uitgevonden hebben, maar voort de
algemeen Nederlandsche zal gebruiken, gelijk ze tot nu toe gedaan heeft, Immers in
samenstellingen gevormd uit een reduplicatie met ablaut wordt de i (Nederl. ie-klank,
Westvl. ij-klank) verbeeld door i in gesloten, door ie in open lettergrepen, bijv.:
rimram, ziegezagen.
Nr. 5. 't Zal grooten met groeien en met hijsten en trijsten (met lappen en leesten)
zijn wederwoorden. - PLANCKAERT is vervorming door volksetymologie van
Pancratius; nog worden aangehaald kortereize = cortège, Slambroucks schure =
chambre obscure, en het

1) Ook dat zijn betoog in hetzelfde blad voldoende weerlegd is.
Red.
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volksrefreintje j' heeft gaten in zijn leerzen = Ha! qu'il est à l'aise. - Opsomming van
uitdrukkingen met te: te goelijks, teerst (zuerst), tevens, te gansch, enz. - VLUCHTEN,
wisselgedaante van vlechten = zijn weg vinden, ergens door heenschuiven, sprekede
van een tap. - ZWAK, ZWAKKEN, heel eigenaardig in hunne beteekenis van buigzaam
en buigzaam of behendig zijn; - den zwak = 1. het schokken van een wagen bijv., 2.
de stap. - Onder Tegenkomsten, Brieven etc. wordt de dood gemeld van pastoor De
Bo, schrijver van het Westvl. Idioticon. Het afsterven van den geleerden Westvlaming
op 24 Augusti 1887 is een groot verlies geweest voor de Nederlandsche taalkunde.
Nr. 6 is weinig belangrijk. DRESSERIJE = tregorie, gerwekamer, sacristie. ELLEKEUTJE = elleboogsknokkel, olécrâne. - LOESSE, lat. lochea, waalsch lose, fr.
louche (origine inconnue, zegt Littré) zijn van één oorsprong, namelijk loete (se is
een uitbouw!) = knorrestok, roerstok! Evenzoo is in pollepel, pol = globus, in plaats
van pot. - VERENKELEN beteekent volgens Kramers slechts enkel maken; Loquela
betreurt nergens den wordenden zin van 't woord geboekt te vinden. Het is echter
algemeen gekend dat werkw. met ver van adject. gevormd tevens beteekenen de
hoedanigheid krijgen en geven. - Onder Brieven, Tegenkomsten drie uittreksels uit
Rond den Heerd en J. Winkler's Geslachtsnamen, om te bewijzen dat het Nederlandsch
een stijve schoolmeesterstaal is, en dat de Westvl. school in haar streven gelijk heeft!!
Nr. 7 BILLE = een der weerspleten van een vrucht, cuisse de noix. Het woord zou
hier zijn oorspronkelijke beteekenis hebben, daar het, volgens Loquela, komt van
billen = bikkelen = bikken, bekken = met den bek, de tanden splijten. De beteekenis
van het lichaamsdeel komt hier niet tusschen; die is ten andere zelve eene afgeleide,
steeds volgens Loquela. Dat dit onwaar is, hoeft hier wel niet bewezen. CATSAENNDE-DREVE = castanje-dreve, waaruit volgt dat st kan ts worden! Vele
toepassingen komen als toemaatje bij. - Onder ONDERHAVIG vernemen wij dat de h
een spiritus lenis is, terwijl spiritus asper eerder onze spirans is! Immers de Vlaming
kan niet aanblazen; het juiste verschil tusschen spiritus lenis, spiritus asper en spirans,
daarvoor is zijn oor niet vatbaar; g en h zijn voor hem hetzelfde, en hij is verwonderd
als een Duitscher hem niet verstaat, wanneer hij drie, vier h's naareen wegsmoffelt
of door g's vervangt. Die gelegenheid kon Loquela niet laten ontsnappen om degenen
die aspireeren, of trachten te aspireeren, gelijk in de stijve Nederlandsche boekentale,
als schiergeleerden te bestempelen. - OP SCHUIT = te wege, imminens. Daarbij andere
spreekwijzen aan den waterweg ontleend. Daaronder: het gat uit gaan d.i. het zeegat.
Wij weten niet wat het zeegat is, maar wij kennen het gat van den timmerman, d.i.
de deur. - SMIJTEN, bij
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de ijzerwegarbeiders = een wagen een stoot geven om hem dan alleen te laten
voortrollen. - 'T DOE 'K = it does, I (had, was, enz.), in plaats van 'k doe = I did, om
bevestigend te antwoorden op eene ontkennende vraag, of ontkennend op eene
bevestigende, in vorm van een oordeelenden zin uitgedrukte, vraag. - TIJTGAT,
eigennaam. Joh. Winkler denkt aan de tijd gaat, hora ruit; - Loquela zet vooruit tijd
gehad (in 't Westvl. uitgespr. tijd-g'ad), naar aanleiding van de namen Tijdgenoegh
en Altevroegh. Liever echter zou ze nog een ander uitlegging willen. Tijtgat wordt
bij de Walen Titéca, Titécat; éc is sc, dus Tijdskate = Kate (d.i. kot, hut) van Tijde
(Titus).
Bij dit Nr. ligt een Bijblad, dat geeft 1. prospectus en inschrijvingsbriefje op
Loquela en den herdruk der vorige jaren en Ons oud Vlaamsch of Het Vl in Frankrijk.
Uit dit prospectus vernemen wij dat voor de schrijvers van Loquela de tale de tale
is, gelijk de sterren de sterren zijn! - 2. Aanbevelingen; - 3. Ontvangsten; - 4.
Antwoorden - en 5. Vragen. Die schrijven wij hier over: Men verzoekt vriendelijk
toezendinge van woorden beginnende met het stemzaatlooze (= ongeklemtoonde)
per (als perduit, perdoef, enz.). - Hoe zegt men eigentlijk: ‘Hier is 't comptant de
pekele,’ of ‘comptante pekele!’ En wat is dat? - Kent er niemand den uitroep Verduit!
Verdoot? - Wat heet men blend zaaien? - Wat heet er de makelare, in eene akernote
(okkernool, walnoot)? - Wat is ippendip, ippentip te zeggen? - Wie weet er den
kunstname van den visch die te Oostende naaldevisch geheeten wordt? - Wat wilt
dit zeggen: Te Lichtemesse zijn de kloejen of de kloenjen rijpe?
Op de voorlaatste vraag kunnen wij antwoorden, dat daar bedoeld wordt de
syngnathus acus van het geslacht der lophobranchii.
Wij hebben hiervóór ons een lijst, overgeschreven, wij weten niet waaruit, des
poissons que l'on pêche sur les côtes d' Ostende, d' après
Mr. le pharmacien Lanszweert.
krabbetje-stuur: palémon à scie;
spiering: éperlan;
lomptje: zoarces viviparus;
schol: plie (pleuronecter platessa);
sprot: esprot;
knorhaan: trigla cuculus;
roobaard: rouget;
arend (puikel): vive;
wijting: merlan;
zeehond: chien de mer;
haije: squale éguillat;
postkop: cotte chabot;
tonge: sole;
Hier is ze letterlijk:
bot: fleton (pleuronectes flesus);
zonvisch: poisson St. Pierre;
griet: carrelet (pleuron. rhombus);
vleet: raia clavata;
glatte rog: raia miroletus (raie);
tarbot: turbot (pleuron. maximum);
meivisch: alose;
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smelt: ammoditus tobianus;
schelvisch: eglefin;
kongel: congre;
herdertje: muge;
naaldvisch: aiguille.
SAXO.
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Middelnederlandsch.
(Vervolg.)

65.

70.

75.

80.

85.

90.

95.

100.

Nu gaet hier up ene claghe.
Isingrijn ende sine maghe
ghinghen voor den coninc staen.
Isengrijn begonste saen
ende sprac ‘coninc here,
dor u edelheit ende dor u ere
ende dor recht ende dor ghenade
ontfaerme u miere scade
die mi Reinaert heeft ghedaen,
daer ic af dicke hebbe ontfaen
groten lachter ende verlies.
Voor al dandre ontfaerme u dies
dat hi mijn wijf hevet verhoert
ende mine kindre so mesvoert
dat hise besekede daer si laghen,
datter twe noint meer ne saghen,
ende si worden staerblent.
nochtan hoondi mi sent.
het was sint so verre comen
datter een dach af was ghenomen
ende Reinaert soude hebben ghedaen
sine onsculde: ende also saen
alse die heleghe waren brocht,
was hi andersins bedocht
ende ontfoer ons in sine veste.
Here, dit kennen noch die beste
die te hove sijn comen hier:
mi hevet Reinaert dat felle dier
so vele te lede ghedaen,
ic weet wel al sonder waen,
al ware al tlaken paerkement,
dat men maket nu te Ghent,
inne ghescreeft niet daer an.
dies swijghic nochtan,
ne ware mijns wives lachter
ne mach niet bliven achter
no onversweghen no onghewroken.’
Doe Isengrijn dit hadde ghesproken,
stont op een hondekijn, hiet Cortois,
ende claghede den coninc in fransois:
hoet so arem was wilen ere,
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105.

110.

115.

120.

125.

dat alles goets enhadde mere
in enen winter, in ene vorst,
dan allene ene worst,
ende hem Reinaert, die felle man,
die selve worst stal ende nam.
Tibeert die cater die wart gram.
aldus hi sine tale began,
ende spranc midden in den rinc
ende seide ‘here coninc,
dor dat ghi Reinaerde syt onhout,
so enes hier jonc no out,
hine hebbe te wroeghene jeghen u.
dat Cortois claghet nu,
dats over menich jaer gbesciet:
die worst was mine, al enclaghic niet.
ic hadse bi miere list ghewonnen
daer ic bi nachte quam gheronnen
omme bejach in ene molen,
daer ic die worst in hadde gestolen
enen slapenden molenman.
hadder Cortois iewet an,
dan was bi niemene dan bi mi.
hets recht dat omboren si
der claghe die Cortois doet.

Regel 61. upgaen - beginnen.
claghe - aanklacht.
R. 62. Isingrijn, Isengrijn; later Isegrijn en Isegrim - de wolf. Men heeft den naam
willen verklaren door ‘als ijzer grimmig.’ Deze etymologie berust evenwel niet op
vasten grondslag.
maghe - magen, bloedverwanten. Mannelijk meerv. Het enkelvoud luidt maech.
R. 64. begonste - begon. Het werkwoord beghinnen werd in het Middelnederlandsch
gewoonlijk sterk vervoegd. Somtijds kreeg het echter in den verleden tijd en in het
verleden deelwoord de uitgangen der zwakke werkwoorden; in die gevallen bleef
nochtans de klinker o in genoemde vormen behouden. De uitgangen nu, die in het
Middelnederl. achter den stam werden gevoegd om een zwakken verl. tijd en een
zwak verl. deelwoord te vormen. waren gewoonlijk -de (-te) en -d (-t), maar nu en
dan ook ste en -st. Met deze uitgangen vormde men dus van ‘beginnen’ den verleden
tijd ‘begonste’ en het verl. deelw. ‘begonst’ (of ‘begoste’ en ‘begost,’ daar de -n
veelal uitviel). De sterke vormen luidden natuurlijk ‘beghon’ en ‘begonnen.’
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saen - spoedig, dadelijk.
R. 65. coninc here - heer koning. Here staat eigenlijk voor ‘heerre’ of ‘herer’, daar
het in oorsprong de comparatief is van een bijv. naamwoord ‘heer’, dat hoogverheven,
eerwaardig beteekende. Aanvankelijk wilde ‘here’ dus zeggen: ‘gij, die hooger zijt
dan ik.’
R. 66. dor - wegens, ter wille van.
R. 68. ontfaerme. Gebiedende wijs enkelvoud van ontfaermen (ontfermen).
Oorspronkelijk werd het enkelv. dezer wijs bij de zwakke werkwoorden steeds
gevormd door -e achter den stam te voegen. Later werd de bloote stamvorm ook
gebruikt, evenals dit bij de sterke verba het geval was. Van den anderen kant kwamen
naast de vormen zonder -e der sterke verba ook vormen met -e (naar analogie der
zwakke ww.) in gebruik. Zoo kon dus ieder werkwoord eindelijk een dubbelen
imperat. sing. vormen, nl. met -e en zonder -e.
miere scade. Tweede naamv. enkelv. vrouwelijk sterk. Scade komt ook mannelijk
zwak voor. Miere staat voor mijnre of mijner.
R. 70. daer ic af - waarvan ik.
dicke - dikwijls.
ontfaen - ontvangen, gekregen. Evenals gangen tot gaan, werd vangen tot vaen
samengetrokken.
R. 71. lachter - smaad. Etymologisch is het woord lachter volkomen hetzelfde als
ons tegenwoordige ‘laster.’ In het Oudhoogduitsch luidde het woord: lahstar (spreekt
uit: lachstar). Zoowel de h (ch) als de s konden uitvallen. In het eerste geval ontstond
het woord laster, in het tweede lachter.
R. 72. dies, tweede naamval van dat, bij ontfaermen. ‘Daarover.’
R. 73. hevet - heeft.
R. 74. mesvoert - mishandeld.
kindre. De meervoudsvorm luidt eigenlijk kinder; de e achter de r is òf ontstaan
door invloed van de -r, òf naar analogie van woorden, die in 't meervoud op -e
uitgingen, aangehecht.
R. 75. besekede, onvolm. verl. tijd van beseken d.i. bepissen.
daer si laghen - op de plaats, waar zij lagen.
R. 76. datter - zoodat er.
noint.... ne - nooit.
R. 77. worden - werden. De onbepaalde wijs van dit werkw. luidde in het
Middelnederlandsch ‘werden.’ Het werd vervoegd: werden, ward, worden, geworden.
Naast den vorm ward kwam o.a. ook de vorm word voor, zoodat de toenmalige
verleden tijd gelijk was aan onzen tegenwoordigen, en onze verleden tijd aan den
toenmaligen tegenwoordigen tijd. Die verandering is waarschijnlijk eensdeels te
verklaren uit den invloed, dien de w op de volgende e kon hebben (naast wech komt
b.v. woch voor), anderdeels uit
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de wisseling van a (vóór r) met e, waardoor naast wart de vorm wert voorkwam.
Hierdoor moest verwarring ontstaan; eerst werden de vormen word en werd beide
zoowel voor den tegenwoordigen als voor den verleden tijd gebruikt (aldus omstreeks
1600) en toen men daarna weer naar een onderscheid tusschen die beide tijden
streefde, werd de tegenwoordige toestand geboren.
staerblent - geheel blind; blind, dat zij staarden.
R. 78. nochtan. Ons nochtans (uit nog -dan met de bijwoordelijke -s).
hoondi - hoonde hij, d.i. bedroog, bracht te schande.
sent of sint is sinds, sedert, na dien tijd.
R. 79. comen - gekomen.
R. 80. af was ghenomen - was bepaald.
R. 81. ende - dat, waarop. Niet zelden staat ende in de plaats van andere
voegwoorden of het betrekkelijk voornaamw.
R. 81, 82. soude hebben ghedaen sine onsculde - zou den onschuldseed hebben
afgelegd. ‘Onschulde’ is vrouwel. enkelv. 4e naamv.
saen - spoedig.
R. 82. die heleghe - de (heilige) reliquieën.
brocht - gebracht. De vorm ‘bracht’ komt als verl. tijd en verl. deelw. even
veelvuldig voor als ‘brocht.’
R. 84. was hi andersins bedocht - was hij anders bedacht, was hij van voornemen
veranderd. ‘Andersins’, ontstaan uit ‘anders sins’, beteekent eigenlijk: in een anderen
zin.
R. 85. ontvoer van ontvaren, d.i. ontgaan, ontkomen, ontspringen.
veste - vesting, slot.
R. 86. kennen - weten.
die beste - de voornaamsten.
R. 87. te hove. Hove is derde naamval van hof (onzijdig sterk), wegens het
voorzetsel te.
comen - gekomen. In den regel nemen de Middelnederlandsche werkwoorden in
het verleden deelwoord ghe voor den stam. Bij de werkw. comen en worden ontbreekt
dit ghe echter steeds. Vergel. ook b.v. reg. 79.
R. 89. te lede. Lede is 3e naamv. enkelv. van het onzijdige substantief ‘leed.’ Derde
naamv. wegens het voorzetsel te.
R. 90. al sonder waen. Letterlijk: geheel zonder vermoeden. Dus: met zekerheid.
Als stoplap komt de uitdrukking ‘al sonder waen’ zeer dikwijls in Middelned.
gedichten voor.
R. 91. paerkement - perkament. Dit woord is overgenomen uit het
Middeleeuwsch-Latijnsche pergamentum (lat. Pergamenus) dat beduidt: tot Pergamus
behoorende, van Pergamus komende. Het perkament werd het eerst in de stad
Pergamus (thans Bergama) bereid.
R. 93. inne = ic ne, ik (niet).
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ghescreeft voor ‘ghescreve het.’ ‘Ghescriven’ is schrijven, bij elkaar schrijven.
daer an - daarop.
De zin van R. 91-93 is: Indien al het laken, dat tegenwoordig te Gent vervaardigd
wordt, perkament ware, zou er nog te weinig perkament zijn om de beschrijving van
al het leed te bevatten, dat Reinaert mij heeft aangedaan.
R. 94. dies - van dat, daarvan. Dies is een genitief van het onz. ‘dat.’
R. 95. ne ware - maar. Ons voegwoord maar is, hoe vreemd het op 't eerste gezicht
ook moge lijken, uit ‘ne ware’ ontstaan. Dat eene -n en eene -w, die op elkaar stooten,
tot m kunnen worden, blijkt b.v. uit het dialectische hebbeme voor hebben we. De m
heeft met de -n gemeen, dat zij neusletter en met de w, dat zij lipletter is. Het eerst
zal ne ware de beteekenis van ons maar hebben gekregen, in zinnen als de volgende:
‘ik zou gaarne uitgaan, ne ware (= ware het niet, dat) het regent.’ Daardoor was het
mogelijk, dat maar langzamerhand als tegenstellend voegwoord in gebruik kwam.
Uit de oorspronkelijke beteekenis van maar is het gemakkelijk te verklaren, dat het
voegwoord nog gedurende langen tijd kon worden gevolgd door het ontkennende
ne.
lachter - smaad. Zie de aanteekening bij vs. 71.
R. 96. bliven achter. Naar alle waarschijnlijkheid moeten wij ‘achterblijven’ in
dezen regel opvatten als ‘verwaarloosd worden,’ ‘in 't vergeetboek raken,’
‘onopgemerkt blijven.’
R. 97. no onversweghen. Niet onverzwegen zou beteekenen: wèl verzwegen. Dit
is klaarblijkelijk de bedoeling niet. Wij zullen dan ook op voorgaan van Dr. J.W.
Muller ‘onversweghen’ veranderen in ‘versweghen’, waardoor de zin duidelijk wordt.
R. 98. hadde. Aantoonende wijs. Hebben (oorspr. habjen) had een bijvorm haven,
waarvan de onvolm. verl. tijd werd gevormd: ik havde enz. Door assimilatie werd
havde tot hadde, welken vorm wij in 't Middelnederl. geregeld aantreffen. Later werd
‘hadde’ door apocope tot ‘had.’
R. 99. hiet Cortois - dat Cortois heette. In het Middelnederl. wordt het betrekkelijk
voornaamwoord meermalen niet uitgedrukt, zoodat de bijvoeglijke bijzin zonder
verbindingswoord naast den hoofdzin komt te staan. ‘Cortois’ beteekent de
‘hoffelijke’, de ‘hoofsche’. Cortois spreekt dan ook Fransch.
hiet. Onvolm. verl. tijd van ‘heten’
R. 100. in fransois - in het Fransch. De oudere Fransche vorm van ‘français is
‘françois’, dat in het Middelnederlandsch met verhollandschte uitspraak werd
overgenomen.
R. 101. hoet - hoe het, dat het.
wilen ere - vroeger eens. Wile beteekent eigenl. tijd. Als bij-

Noord en Zuid. Jaargang 9

110
woordelijke uitdrukking beteekent ‘wilen’ in vroeger tijd, eens. Ere is eerder, vroeger.
R. 102. dat - dat het. - alles goets. Partitieve genitief.
enhadde - niet had.
R. 106. die selve - diezelfde.
nam - wegnam
R. 107. wart - werd. Zie de aanteek. bij vs. 77.
gram - boos, kwaad.
R. 108. tale - rede, redevoering.
began - begon. De werkwoorden, die vervoegd worden als binden en zwemmen,
hadden in het enkelv. van den onvolm. verl. tijd eene -a, in het meervoud eene -o:
‘beginnen, began, begonnen, begonnen;’ ‘zwemmen, zwam, zwommen, gezwommen.’
De vocaal van het meervoud is later ook in het enkelvoud gedrongen (in het
Hoogduitsch daarentegen drong de vocaal van 't enkelv. in het meervoud; het oude:
finden, fand, funden, gefunden werd finden, fand, fanden, gefunden).
R. 109. spranc - sprong. Zie de vorige aanteekening. De ng is op het eind van het
woord tot nk (nc) verscherpt.
in den rinc. De vergaderde dieren staan of zitten in een kring. De aanklager of de
redenaar begaf zich in den kring, om door allen verstaan te kunnen worden.
R. 111. dor dat - omdat, wijl.
onhout - vijandig gezind. Verg. het Duitsche ‘hold,’ gunstig, vriendschappelijk
gezind, genegen.
R. 112. enes - is (niet). De ontkenning bij ‘es’ is noodzakelijk wegens het volgende
‘no’ (noch).
R. 113. hine hebbe - of hij heeft; die niet heeft. Zeer eigenaardige constructie. De
dubbele ontkenning drukt in dergelijke zinnen zeer duidelijk eene bevestiging uit (in
andere gevallen kan de ontkenning door toevoeging van een of twee andere
ontkenningen versterkt worden). ‘Hier en es niemen, jonc no out, hine hebbe te
wroeghene’ beteekent: ‘hier is niemand, jong noch oud, die niet heeft te klagen.’
Natuurlijk is de bedoeling: ‘Ieder, zoowel jong als oud, heeft te klagen.’
wroeghen - klagen, aanklagen. Het ‘wroegen’ van het geweten wil dus ook zeggen
het ‘aanklagen,’ het ‘beschuldigen.’
R. 114. dat - wat.
R. 115. over - voor. Nog heden wordt in sommige streken van ons land (o.a. in
Rotterdam) ‘over’ in de beteekenis van voor gebruikt.
R. 116. mine. - De mijne. ‘Mine’ moet hier bepaaldelijk als bezittelijk
voornaamwoord (vrouwel. enkelv. 1e naamv.) worden opgevat en niet als de tweede
naamval van het persoonl. voornaamwoord.
R. 117. bie mire list - door mijne list; ‘miere’ is derde naam-
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val vrouwelijk enkelv. en staat voor mijner (mynre, myrre, miere).
R. 118. daer - daar, waar.
gheronnen - geloopen. Gheronnen komt van rinnen, nog over in: zoo gewonnen,
zoo geronnen (d.i. weggeloopen, weggegaan). Niet volkomen hetzelfde is het woord
‘geronnen’ in de uitdrukking ‘geronnen bloed.’ Hier hebben wij te doen met het
verleden deelwoord van ‘gerinnen,’ d.i. samenloopen, samenvloeien.
R. 119. omme - om. ‘Omme’ staat voor ‘ombe’ en dit is naar alle waarschijnlijkheid
oorspronkelijk eene samenstelling van om en bij (vgl. Oudhoogd. umbi, Oudsaksisch
umbi en Angelsaksisch ymbe).
omme bejach - op buit.
ene, 4e naamv. vrouwel. enkelv.
R. 121. enen slapenden molenman. Derde naamval. Molenman is molenaar. Vergel.
tuinman naast tuinier, en de nu nog voorkomende eigennamen Meuleman en
Meulemans.
R. 122. hadder Cortois iewet an - zoo Cortois er iets aan had. Iewet, later tot iet
en (door toevoeging der adverbiale -s) tot iets geworden, is ontstaan uit ‘eo wiht.’
Eo beteekende ‘eenige’ en ‘wiht,’ dat eerst persoon, schepsel schijnt te hebben
aangeduid, kreeg daarna de meer algemeene beteekenis van ‘zaak, ding.’ Iewet of
iets wil dus eigenlijk zeggen: eenig ding, eenige zaak. Dat dit wicht in verband zou
staan met het ww. wegen is verre van zeker en wordt door bekwame taalgeleerden
betwijfeld.
R. 123. dan - dat en, dat (niet).
bi - door, door middel van.
niemene. Datief van niemen.
R. 124. hets recht - het is rechtvaardig, het is goed.
omboren. Verleden deelwoord van omberen (klemtoon op de tweede lettergreep)
of ontberen d.i. nalaten, afwijzen. Het is niet waarschijnlijk, dat ‘ontberen’ in verband
staat met het oude sterke werkwoord ‘beren’ (dragen), waarmede baar, gebaren,
geboorte, geboren enz. verwant zijn. Misschien is de stam van ontberen etymologisch
gelijk aan bar of baar, hetwelk ‘bloot’ beteekent in de woorden en uitdrukkingen
barrevoets, baar geld, openbaar (= open en bloot) de bare zee, eene bare leugen,
de baarlijke duivel.
R. 125. der claghe. 2de naamval (vrouwelijk enkelvoud, hier sterk gebruikt) bij
het werkwoord omberen.
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Naar aanleiding van ‘Vragen.’
I.
Wederom wordt in een onzer Tijdschriften (ditmaal in de November-aflevering van
School en Studie) de vraag beantwoord, wat om voor een woord is in de uitdrukking:
wij eten om te leven. Het is mijn voornemen niet iets af te dingen op het daar gegeven
antwoord. Trouwens de vraag is vroeger reeds volkomen duidelijk beantwoord door
den Heer C.A. Hofman in Noord en Zuid, VI, 283. Maar wel ben ik geneigd te vragen:
Kennen onze jonge onderwijzers wel het Woordenboek der Nederlandsche Taal,
thans onder redactie van de HH. Professoren De Vries en Cosijn? In genoemd
Woordenboek nu heeft de toenmalige redactie reeds voorjaren aangetoond (i.v. om,
1e artikel, § 37, aanm. 3) dat het bewuste spraakdeel in zinnen als bovenbedoelde,
niet anders dan voorzetsel kan zijn. Let men op de vragen, die èn in School en Studie
èn in Noord en Zuid, om van andere tijdschriften niet te gewagen, van tijd tot tijd
gedaan worden, dan komt men tot de overtuiging, dat vele vragers de groote
schatkamer van Nederlandsche taal niet kennen, door bovengenoemde taalgeleerden
gesticht. Of kennen zij het Woordenboek wel bij naam, maar worden ze veellicht
afgeschrikt door de kompresse kolommen fijnen druk, door de reputatie van dorheid,
aan wetenschappelijken taalarbeid verbonden? Tot dezulken durf ik zeggen: hebt
den moed uit eigen oogen te zien. Grijpt naar een van de keurige afleveringen, ik
zeg niet zoo rijk aan taalkennis, (daarvoor staan de namen der bewerkers borg) maar
zoo sierlijk geschreven, dat men bij de lezing dubbel geniet. Volkomen vereenig ik
mij met het oordeel, door Prof. H.E. Moltzer indertijd uitgesproken in Noord en Zuid,
II, 187, waar hij o.a. zegt, blz. 195:
‘Ik wil wel bekennen, dat ik heb genoten van de lectuur, en houd me verzekerd,
dat menig lezer vaak zal vergeten, dat hij in een woordenboek, droger en dorrer
reputatie, verdiept zit, zoo smakelijk en keurig is de stijl der bedoelde artikelen van
dit woordenboek.’ - Men leze het geheele stuk, en betreure het met mij, èn dat zoo
weinigen onder onze jonge onderwijzers dit Standaardwerk onzer beroemde
lexicographen bezitten of lezen, èn dat de afleveringen elkander zoo wanhopig
langzaam opvolgen.

II.
Van ‘vragen’ gesproken. Dezelfde aflevering van School en Studie bevat nog eene
reeks van vragen, gedaan naar aanleiding van de lezing van Da Costa's Hagar. Greene
mindere vragen dan deze:
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Wie bedoelt de dichter met Hagar? - Wie is de moeder Ismaëls; wie is Sara? - Wat
is de tentgordijn van Mamre? - Wie was de Idumeesche lijder? - Wie is Scheba's
koningin? - Wat waren Kedar, Nebajoth en Midian?
Nu vraag ik op mijn beurt: Waarover moet men zich meer verbazen: over de
onwetendheid van iemand, die (laat ons aannemen, dat hij nog niet bezitter is van
de akte van onderwijzer) in elk geval den kinderschoenen ontwassen is; of over zijne
naïeveteit, die hem zulke nuchtere vragen in 't publiek durft laten brengen? Dat vele
jonge onderwijzers bitter weinig van de Bijbelsche geschiedenissen weten, was mij
sedert lang geen geheim. Ja, ik aarzel niet in het openbaar uit te spreken, dat ik enkele
jeugdige hoofden van scholen ken, wier ontwikkeling op dit punt staat beneden het
peil van die van elk beschaafd mensch. Men versta mij nu niet verkeerd: ik wensch
niet door te gaan voor rechtzinniger dan ik ben. Wat ik beweer is alleen dit, dat een
zestien- of zeventienjarige, die niet weet wie Sara was, niet dien trap van algemeene
ontwikkeling bereikt heeft, welken men aan zijnen leeftijd als eisch kan stellen. Er
is eene leemte in zijne algemeen menschelijke, aesthetische vorming.
Laat men in zijne beschouwing van de geschiedkundige waarde der bijbelverhalen
zich aansluiten bij de rechtzinnigen of modernen, dat doet er uit het oogpunt van
algemeene ontwikkeling wellicht weinig toe: in elk geval gaat het niet aan, bedoelde
verhalen te ignoreeren. Hoe! Zal men van de mythologische fabelen kennis nemen,
en deze bronnen van beschaving voorbijzien? Ik durf beter verwachten van mannen,
die zich trachten te ontwikkelen op breeden grondslag. Dat iemand zich - om in dezen
zijne onkunde te dekken - beroepen zal op het feit, als zoude het mangelen aan
geschikte studieboeken voor de bewuste litteratuur, is wel niet te denken. Ligt daar
niet vooreerst binnen het bereik van ieder die armen heeft, de bijbel zelf, en daarnaast
de leerboeken, geschreven door de voornaamste theologen van velerlei richting? Ik
veroorloof mij ten slotte te wijzen op: ‘De Bijbel voor jongelieden, door Oort,
Hooikaas en Kuenen’, een werk in zeer onderhoudenden stijl geschreven door mannen,
wier bekwaamheid overigens verre is boven mijnen lof.
J. VAN BOXMEER.
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Kritiek en Antikritiek
in zake de Nederlandsche Spraakkunst door P. Kat Pzn.
Ons vorig no. bevatte eene gemotiveerde beoordeeling der Nederlandsche Spraakkunst
van den heer K a t .
Wanneer in die beoordeeling onwaarheden waren gezegd of eenige meening niet
door bewijzen gestaafd, gaarne zou ik plaats hebben verleend aan eene bestrijding
van dat artikel. Alle jaargangen van Noord en Zuid bewijzen, dat de Red. steeds het
droit de réponse heeft erkend. De heer K a t heeft echter zoo weinig kennis van wat
welvoegelijk en betamelijk is in de letterkundige wereld, dat hij een artikel in Noord
en Zuid gaat bestrijden in Het Nieuwe Schoolblad, zoodat hij, niet wetende of G.
L z g . of wel de ondergeteekende dat blad leest, feitelijk achter onzen rug kwaad van
ons spreekt.
Het komt mij gewenscht voor, dat artikel onder de oogen onzer lezers te brengen.
Het volgt hier:

Iets over boekbeoordeelingen.
Het tijdschrift Noord en Zuid schijnt het beoordeelen van boeken soms
aan personen op te dragen, die zich, naar 't mij voorkomt, van hunne taak
wel wat al te lichtvaardig kwijten.
In 't Januarinommer van genoemd tijdschrift komt een opstel voor,
geteekend G. Lzg., waarin eene veroordeelende critiek wordt gegeven van
mijne Nederlandsche Spraakkunst, uitgegeven door de firma Thieme en
Cie. te Zutphen.
Recensent betreurt het, dat ik mij maar niet heb gehouden aan de
Spraakkunsten van Cosijn, Van Helten en Terwey, in plaats van zelf een
boekje te schrijven. Klaarblijkelijk heeft hij echter van den ook door mij
hoog gewaardeerden arbeid dezer mannen zoo weinig kennis genomen,
dat hij, meenende een vijand aan te vallen, eigenlijk zijne vrienden bestrijdt.
Hij berispt namelijk, vreemd genoeg, in mijn grammatica vooral die zaken,
waarin ze overeenkomt met de werken van genoemde taalgeleerden, zoodat
hij zijne wapenen evengoed tegen hen als tegen mij richt!
't Is mijn gewoonte niet, op anonym geschrijf regard te slaan. 't Is dan ook
in geenen deele het steekhoudende van 's beoordeelaars argumenten, dat
mij op die gewoonte inbreuk doet maken. Alleen de autoriteit, die een in
mijn schatting degelijk tijdschrift aan de beoordeeling leent, doet mij naar
de pen grijpen. - Ter zake.
Anonymus beweert, dat er een genitiefvorm van zelf bestaat en maakt er
mij een verwijt van, dien niet genoemd te hebben. Dit verwijt geldt
eveneens Terwey (Spraakkunst § 247).
Dat hij liever jij hoort, dan het minder lompe je - wie zal 't wraken? De
gustibus non est disputandum! Meent hij, dat altijd in de spreektaal, in
plaats van gij, u gebezigd wordt - ik kan 't niet beteren.
Recensent duidt mij ten kwade, dat ik den weg der gewone schoolboekjes
verlaten heb en van bezittelijke bijvoeglijke naamwoorden spreek, in plaats

Noord en Zuid. Jaargang 9

van bezittelijke voornaamwoorden. Jammer, dat Prof. van Heltens
spraakkunst mij reeds op dezen weg is voorgegaan (§ 101).
Wat ik met het bezigen van den ouden vorm van den 2den pers. enkelv.
du zings misdreven heb, is mij niet recht duidelijk. Had ik du zinges moeten
schrijven? Maar recensent weet toch wel, dat men in 't Middelnederl.
zoowel du zings als du zinges, du neems als du nemes bezigde? Bedoelde
hij, dat ik dien ouden vorm maar weg had moeten laten, dan neem ik de
vrijheid hem naar de korte voorrede van mijn boekje te verwijzen.
't Verwijt dat mijne verklaring van de vormen der werkwoorden met
verschoven verleden tijd niet volledig is, treft ook Prof. Cosijn, Prof.
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Van Helten en Terwey. (Zie Cosijn Spr. § 219; v. Helten, Spr. § 44, 45 en
29; Terwey, Spr. § 283).
De beoordeelaar schijnt mijne bespreking van eigenlijk en oneigenlijk met
door, mis, om enz. samengestelde werkwoorden niet te begrijpen. 't Is
moeilijk zich voor iedereen altijd even duidelijk uit te drukken. Anders is
het, dunkt me, zoo ongerijmd niet, wanneer ik aangeef, dat de samenstelling
van werkwoorden met door, mis enz. in den grond eene oneigenlijke is,
maar dat het gebruik langzamerhand de eigenlijke heeft ingevoerd. De
letterlijke beteekenis, (die door de oneigenlijke samenst. vertegenwoordigd
wordt, zal toch wel ouder zijn, dan de figuurlijke (eigenl, samenst.)
Volgens hem is het verder onjuist te zeggen, dat betrekkelijke
voornaamwoorden alleen zelfstandig gebruikt worden. Het betr. voornw.
welke, meent hij, kan soms bijvoeglijk voorkomen. Mag ik recensent
aanraden betreffende deze kwestie Prof. van Heltens spraakkunst eens te
bestudeeren (§§ 150 en 285)? 't Is mij onbegrijpelijk, dat anonymus niet
reeds voor lang Prof. van Helten, wiens werk hij zegt te kennen, heeft
becritiseerd.
Er is meer. In zijn oog schijn ik mij bespottelijk gemaakt te hebben door
mijne onderscheiding van afleiding en samenstelling. Maar dan heeft al
weder Prof. van Helten even dwaas gehandeld. Men zie van Heltens
spraakkunst, alsook die van Prof. Kern, 1ste deeltje.
Uit welk boek heeft de beoordeelaar toch zijne grammatica geleerd? Is hij
maar bij 't oude gebleven en heeft hij nooit kennis genomen van de
nieuwere, in veel opzichten betere richting op taalgebied?
De beteekenis van vuilik zal hij zoowel bij van Helten als Terwey kunnen
naslaan. Ik geef ook van dat woord geen andere verklaring dan deze
Heeren.
Dat het verleden deelwoord van plegen vroeger niet geplegen, maar
gheploghen (geplogen) was, wist ik sinds lang. Mijne oogen schijnen
echter minder scherp te zijn dan die van den Criticus; anders had ik in de
drukproef de e moeten schrappen en door eene o vervangen. Ik blijf hem
voor zijne aanwijzing dankbaar. Eveneens voor zijne opmerking omtrent
het geslacht van zegen. Mag mijn boekje, tegen den wensch van den
beoordeelaar, nog eens een tweeden druk beleven, dan hoop ik M en V te
verwisselen.
De aanmerking op § 29 is gegrond. Direct na 't afdrukken van mijn boekje
heb ik mij van die leemte een verwijt gemaakt. Voor gegronde
aanmerkingen houd ik mij beleefd aanbevolen. Ik zelf ben wel in de eerste
plaats overtuigd, dat er leemten, onnauwkeurigheden in dezen eersten druk
mijner spraakkunst gevonden worden. Want gaarne maak ik de woorden
van wijlen mijn leermeester Dr. Nassau tot de mijne: ‘Bijna nooit is 't mij
gebeurd, met eene enkele bladzijde tevreden te wezen, die ik had
geschreven, wanneer ik ze, na verloop van eenigen tijd, herlas.’
Dat ik nu voor 't overige geen lust gevoel met mijn Criticus te disputeeren
over het gebruik van de zoogenoemde bepalingaankondigende
voornaamw., over eene definitie van 't aanwijzend voornaamw., over 't
woordje heden; dat ik hem geen rekenschap geef, waarom ik den Lat.
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naam voor lidwoord, pers. vnw., telwoord en werkwoord niet genoemd
heb, waarom de halfklinkers zijn weggelaten, - dit zal iedereen beseffen.
Aan deze zaken hangt bovendien de waarde van een boek niet.
Misschien zet ik weldra in dit blad uiteen, waarom ik met opzet sommige
zaken, in andere leerboeken genoemd, overgeslagen, en hier en daar
gemeend heb een eigen pad te moeten bewandelen.
't Zou van meer zaakkennis getuigd hebben, indien de beoordeelaar mij
juist aangaande die afwijkingen tot de orde geroepen had.
Zutphen,
11 Januari 1886.
P. KAT PZN.
Aan dit fraaie artikel wensch ik een enkel woordje toe te voegen, omdat
ik het voor een leeraar in de Nederlandsche taal en letteren zeer nuttig
acht, dat hij eenig begrip heeft van kritiek, iets, wat den heer Kat schijnt
te ontbreken.
Volgens sommige auteurs is de kritiek, die hunne werken prijst, de goede
en die hunne werken afkeurt, de slechte kritiek; de historische waarheid
is, dat de gemotiveerde kritiek de ware is en dat de andere niet deugt. De
ongemotiveerde lofredenen van Witsen Geysbeek zijn vergeten met de
namen
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van hen, die hij onsterfelijk wilde maken, het gemotiveerd veroordeelend
vonnis van Lessing over den toen verheerlijkten Klopstock is al sedert
meer dan honderd jaar waarheid gebleken. Had de heer K a t dit bedacht,
dan zou hij alleen de motieven en de beweringen van G. L z g . hebben
overwogen, maar niet met een eerbiedig autoriteitsgeloof gezegd hebben:
‘Gij keurt mijn werk af en een ander heeft 't ook zoo gedaan!’ even als in
de school, waar Piet meent geen straf te verdienen, omdat Jan ook kwaad
gedaan heeft.
Als de heer K a t inderdaad alleen eerlijk onderzocht had, in hoeverre zijn
boek al of niet verdiende zoo beoordeeld te worden, dan was hij zijn artikel
niet met een lage insinuatie begonnen, dat ‘naar het hem voorkomt’
(wellicht komt 't dus anderen niet zoo voor) het ‘schijnt’ (dus wellicht is
het zoo niet), dat het ‘tijdschrift’ (lees ‘de redactie van het tijdschrift’) het
beoordeelen van boeken ‘soms’ (dus niet altijd) aan personen opdraagt,
die zich ‘wat al te lichtvaardig’ van hunne taak kwijten; lichtvaardig mag
wel, zoo redeneert de heer K a t , maar ‘soms’ toch ‘schijnt’ het al té.
Hoeveel omwegen om te zeggen: ‘'k ben boos, dat G. Lzg. mijn boek niet
heel mooi noemt.’ Toen ik vroeger in een regel of wat een ongemotiveerde
lofrede op het Kleine Spraakkunstje van den heer K a t schreef, werd ik
niet ter verantwoording geroepen toen anderen het afkeurden. Is 't om de
waarheid van de beoordeeling of om de lofrede te doen?
Nu ziet de heer K a t blijkbaar geen kans te bewijzen dat G. L z g .
onwaarheid spreekt, zoekt daarom de kritiek in dit tijdschrift verdacht te
maken en trompet van uit de hoogte ‘'t Is mijn gewoonte niet, op anonym
geschrijf regard te slaan’, alsof alle lezers van Het Nieuwe Schoolblad er
belang bij hebben, te weten, welke gewoonten de heer K a t op zijn
veeljarige letterkundige loopbaan heeft aangenomen en alsof het er wat
op aan kwam, wie een gemotiveerd oordeel uitspreekt. En heeft G. L z g .
in de talrijke artikelen van zijne hand in Noord en Zuid verschenen, niet
bewezen, geheel bevoegd te zijn tot oordeelen, al waren die artikelen niet
geteekend met J. Bakker, P Brouwer, K. Visser of G. Koster? Een degelijke
beoordeeling van X zal voor een deskundige toch meer waarde hebben,
dan een koffiepraatje, dat met den waren naam onderteekend is of schijnt
onderteekend te wezen.
Het is over deze ‘slechte manieren in de letterkunde’ dat ik meende hier
iets in het midden te moeten brengen. Wat de schijnbare bestrijding der
kritiek zelve aangaat, daarover moge rec. het woord voeren.
TACO H. DE BEER.

Antwoord van G. Lzg.
Hoewel de opmerkzame lezer het waarschijnlijk onnoodig zal oordeelen, dat ik Kat's
onbeteekenende anticritiek weerleg, kan ik de verzoeking niet weerstaan, een paar
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aanteekeningen te maken op het stukje, dat den niet zeer passenden titel draagt ‘Iets
over boekbeoordeelingen.’
De Heer Kat verbaast er zich over, dat ik aan de spraakkunsten van Cosijn, Van
Helten en Terwey de voorkeur geef boven de zijne, en toch blijkbaar ook
aanmerkingen heb op de genoemde, door mij zoo hoog gewaardeerde werken. Ik wil
nog eens beproeven den Heer Kat die zaak duidelijk te maken.
Onder de beste grammatica's, die wij voor onze taal bezitten, behooren ongetwijfeld
die van Cosijn, Van Helten en Terwey. Verschillende aanmerkingen zijn er echter
ook op die spraakkunsten te maken; vooral m i. wat de behandelingswijze betreft.
Het werkje van den Heer Kat echter bevat niet, zooals het drietal bovenvermelde
leerboeken, eenige, maar vele fouten en tekortkomingen; terwijl het nieuwe, dat de
schrijver beweert te geven, niet te vergelijken is met hetgeen Cosijn, Van Helten en
Terwey hebben geleverd. Dáárom betreurde ik het, dat de Heer Kat zijne spraakkunst
in het licht heeft gegeven. Dat ik het in alles met C., V.H. en T.
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eens zou zijn, heb ik niet gezegd; en daar deze drie taalgeleerden niet altijd dezelfde
meening zijn toegedaan, zou dat immers ook tot de onmogelijkheden behooren?
De genitiefvorm van zelf is door Kat niet genoemd. Door den zin ‘De verklaring der
beschuldigde zelve komt hiermede overeen’ heb ik aangetoond, dat die vorm nochtans
bestaat. Wat antwoordt nu de Heer Kat? ‘Dit verwijt geldt eveneens Terwey.’
Volkomen juist. Maarwordt Kat's boekje daar beter door? In § 50 lezen wij: ‘De 2e pers. enkelvoud is sinds ruim twee eeuwen niet meer in
't Nederlandsch in gebruik. In de omgangstaal bezigt men in plaats daarvan je, Datief
jou (je), Accusatief jou (je).’ Ik teekende daarbij aan: ‘In de omgangstaal bezigt men
in de plaats van het persoonl. voornw. van den 2en persoon niet alleen je en jou,
maar ook jij.’ In plaats van zijn verzuim te erkennen, schrijft de Heer Kat in zijne
anticritiek: ‘Dat hij liever jij hoort, dan het minder lompe je - wie zal 't wraken? De
gustibus non est disputandum!’ Deze verdediging is zachtst genomen oneerlijk.
Dat Van Helten de bezittelijke voornaamwoorden onder de bijvoeglijke
naamwoorden rangschikt, is algemeen bekend. Maar is het daarom goed? Ik heb (op
blz. 48 van dit tijdschrift) de reden genoemd, waarom het, volgens verreweg de
meeste taalkundigen, niet aangaat de bezittel. vnw. bij de adjectieven onder te brengen.
De Heer Kat heeft die meening niet bestreden, maar zegt alleen: Van Helten doet
het ook!
Op den vorm du zings heb ik aanmerking gemaakt, omdat die vorm op blz, 32 als
nog bestaande wordt vermeld. Neem, waar het ter verklaring noodig is, oudere
vormen op, maar verzuim niet, daarbij te vermelden, dat het verouderde vormen zijn!
Dat de verklaring der ww. met opgeschoven verleden tijd onvolledig (en daardoor
onduidelijk) is, stemt Kat toe, naar het schijnt. Maar - anderen hebben die zaak ook
niet volledig verklaard!
§ 204 van Kat's spraakkunst luidt: ‘De werkwoorden zijn oneigenlijk samengesteld
met de bijwoorden: DOOR, MIS, OM, ONDER, OVER, VOOR, WEDER enz. Deze
bijwoorden kunnen echter ook eigenlijke samenstellingen vormen.’
Ik maakte aanmerking op de onnauwkeurige uitdrukking (zie blz. 48 van dit
tijdschrift) en schreef o.a. ‘Dus: de samenstelling is oneigenlijk; maar de samenstelling
is toch ook eigenlijk’ Dat staat dan ook in § 204. Kat bedoelde: ‘De werkwoorden
zijn VEELAL oneigenlijk samengesteld...’ enz. enz.
Om te bewijzen, dat het betrekkelijk voornaamwoord alleen zelfstandig kan
voorkomen, beroept Kat zich weer op Van Helten. De verklaring, die Van Helten
geeft, luidt als volgt: ‘Bijvoeglijk wordt het betrekkelijk vnw. slechts schijnbaar
gebruikt; vgl. b.v. ““hij is in zijn onderneming geslaagd, welk geluk hij vooral aan
u te danken heeft,” waar geluk eigenlijk een bijstelling van den eersten zin is, waarop
welk als betrekk. voornaamw. wijst (alzoo eigenl. hij is geslaagd, een geluk, 't welk
hij, enz.”)’ Behoeft het betoog, dat deze verklaring gezocht en gewrongen is? Geluk
is geen bijstelling van den vorigen zin; en bovendien, als men zeggen wil: ‘een geluk,
hetwelk’, hoe komt men dan aan ‘welk geluk’? Veel eenvoudiger is het, aan te nemen,
dat ‘geluk’ ter verduidelijking achter welk is gevoegd; wat te begrijpen is, als men
zich herinnert, dat de betr. voornw. in den grond van de zaak adjectivische en geen
substantivische voornaamwoorden zijn. Voor den Heer Kat, die 't niet zonder autori-
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teiten schijnt te kunnen doen, wil ik de volgende zinsnede uit de welbekende
Grammatik van A. Engelien aanhalen: ‘Obwol das Determinativ wie das Relativ,
auch ohne Substantiv selbst substantivisch stehen können und das letztere sogar in
der Regel so steht, da der Gegenstand der Beziehung als schon genannt nicht
wiederholt zu werden braucht, so sind sie doch ihrer Natur nach adjectivische
Bestimmwörter.’
Dat Kat zich in mijn oog bespottelijk heeft gemaakt door zijne onderscheiding
van afleiding en samenstelling, is volkomen waar. Dat Kat zich hier kan beroepen
op Van Helten en Kern is niet geheel waar. Kat noemt o.a. de woorden gemaal,
gezang, bekwaam enz. samenstellingen. Van Helten behandelt die woorden natuurlijk
in het hoofdstuk ‘Afleiding der zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden.’ (§ 110
- § 134). In § 50 zegt Van Helten bovendien: ‘Onder afleiding verstaat men de
vorming van woorden, door middel van voor- of achtervoegsels, òf uit de
oorspronkelijke bestanddeelen der taal, de wortels, òf uit grondwoorden, d.i. nog
bestaande of verlorengegane woorden.’
Ik wil echter gaarne toestemmen, dat Van Helten in het hoofdstuk ‘Samenstelling
der Werkwoorden’ ook afleidingen behandelt, die blijkens zijne eigen definitie niet
in dat hoofdstuk thuisbehooren.
Over de beteekenis van vuilik leze Kat eens na, wat Van Dale schrijft in zijn
woordenboek (‘die vuil of morsig is; zedeloos-, vuilaardig mensch’). Als
verkleinwoord wordt vuilik niet gebruikt. Hoogstwaarschijnlijk heeft men in -ik ook
geen verkleiningsuitgang te zoeken, maar een afleidingsuitgang, die in 't algemeen
(mannelijke?) persoonsnamen vormde. Cosijn zegt dan ook (§ 92): ‘... ik en erik
vormen persoonsnamen met een hatelijke bijbeteekenis: vuilik, stommerik enz.’
Dat Kat geen lust heeft om te disputeeren over het gebruik der
bepalingaankondigende voornaamwoorden, over zijne definitie van aanwijzende
voornaamwoorden enz. enz. verwondert mij niet. En ook den lezer, die nog eens na
wil lezen, wat ik op blz. 49 daaromtrent heb medegedeeld, zal het volkomen duidelijk
zijn, dat Kat over deze punten liever het stilzwijgen bewaart.
Nog ééne vraag rest mij te beantwoorden. ‘Uit welk boek heeft de beoordeelaar
toch zijne grammatica geleerd?’ Als de Heer Kat misschien verwacht heeft, dat ik
met een titel zou kunnen antwoorden, zal hij teleurgesteld worden. Hoewel ik mij
steeds beijverd heb, kennis te nemen van het wetenswaardige dat er op het gebied
van onze taal verscheen, heb ik evenzeer mijn best gedaan om door eigen onderzoek
en vergelijking licht te ontsteken op plaatsen, die mij (en waarschijnlijk ook anderen)
duister toeschenen. Den Heer Kat zal dit misschien vreemd in de ooren klinken; maar
hij zal er uit kunnen begrijpen, waarom ik niet altijd gaaf aanneem, wat autoriteiten
zeggen. Van harte zal ik het dan ook toejuichen, wanneer iemand eene grammatica
in 't licht zendt, die het goede heeft van Cosijn, Van Helten en Terwey, zonder de
foutjes en vergissingen over te nemen, die in genoemde werken worden aangetroffen.
Maar als iemand het minder juiste overneemt en er nog fouten aan toevoegt, moet
hij zich niet verwonderen, dat men hem toeroept: Zulke boekjes hebben wij reeds te
veel.
G. LZG.
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Lijst van boeken
In de maand November en December in Nederland uitgekomen.
a. Letterkundige studiën.
Baumgartner (Alexander), Joost van den Vondel. Zijn leven en zijne werken.
In het Nederl. overgebracht door A. Th. H., met een brief aan den vertaler van
J.A. Alberdingk Thijm. gr. 8vo. (XVI en 315 blz.) f 2.50.
Handelingen en mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden, over het jaar 1885, gr. 8vo. (57 blz.) f 1.75.
Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde. Bijlage tot de Handelingen van 1885, gr. 8vo. (134
blz.) f 1.50.
Potgieter (E.J.), Personen en onderwerpen. Keus uit de boekbeoordeelingen.
Met eene voorrede en aanteekeningen van Cd. Busken Huet, post 8vo. (X en
279 blz) geb. f 1.90.
Rooses (Max), Schetsenboek. (Zd.-Ned. schrijvers onzer eeuw: J.P. Willems. Ledeganck. - Th. van Rijswijk. - Conscience. - Van Beers. - Frans de Cort. Vuylsteke. - Hiel. - Tony. - Loveling), post 8vo. (284 blz.) f 1.75.
Rooses (Max), Nieuw schetsenboek. (Nevelingenlied en Edda. - Geuzen- en
Antigeuzenliederen, - Pater Poirters. - Willem Ogier. - Zd. Ned. dichters van
1830-80. - Conscience), post 8vo. (356 blz.) f 2.25.
Rooses (Max), Derde schetsenboek. (Zd. Ned. Letterkunde. - Jan van Rijswijk.
- Taine. - Snieders. - Pol de Mont. - V. Loveling. - Rodenbach. - Hist. romans.
- Onze dichters. - Wazenaar. - Hilda Ram. - Lod. de Koninck. - Van Beers. Aug, Michiels), post 8vo. (398 blz.) f 2.50.
Sorgen (W.G.F.A. van), De tooneelspeelkunst in Utrecht en de Utrechtsche
schouwburg. Met bijlage van A.G.A. van Rappard en L.W.R. Wenckebach, 4to.
(106 blz. en 4 pl.) f 2.50.

b. Romans, Novellen, Schetsen, enz.
Alberdingk Thijm (Catharina), Galathea, gr. 8vo. (305 blz.) f 2.90.
Aquarius, Warme kadetjes, post 8vo. (VIII en 208 blz.) f 150.
Banning (H.A,), Twee zusters. Eene schets uit het hedendaagsche leven. Bij
inteekening f 1.20, buiten inteekening f 1.35.
Deel 6 der 1e serie v.d. gezamenlijke Novellen en Vertellingen.
Beekman (A.A.), Hollanders in politiek en uniform geschetst. Geteekend door
W. Staring, post 8vo. (290 blz. en 6 pl.) f 2.25, geb. f 2.90.
Bronsveld (A W.), Reisfantaziën, kl. 8vo. (155 blz.) f 1.25.
Claretie (Jules), Zijn Excellentie de Minister, Parijsche roman, naar de 62e
Fransche uitgave, door Arnold Ising Jr. 2 dln., gr. 8vo. (179 en 212 blz.) f 4. Cooplandt (A.), Uit het leven. Met etsen van mej. B. van Houten en Ph. Zilcken,
kl. 8vo. (163 blz. en 2 pl.) f 1.50.
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Dahn (Felix), Een strijd om Rome. Hist. roman, uit het Duitsch vertaald door
G.T.B. 2 dln, 2e druk, post 8vo. (370 en 327 blz.) f 4.20. geb. f 4.90.
Dalbergen (M.J. van), Een ster in den nacht. Novelle, post 8vo. (43 blz.) f 0.60.
Dostojewsky (F.M.), Schuld en boete. Vertaling van Petros Kuknos. 3 dln. gr.
8vo. (244, 218 en 252 blz.) f 7.90.
Elster (Kristian), ‘Gevaarlijke menschen.’ Sociale roman, uit het Noorsch
vertaald door Christine Muller. Volksuitgave, post 8vo. (X en 348 blz.) f 1.90.
Engel (J.A.), Jong beproefd. Novelle, 2e uitgave, gr. 8vo. (168 blz.) f 1. Fleming (Mevr. May Agnes), Een weduwnaar en zijne dochters, gr. 8vo. (469
blz.) f 3.90.
Hamm (Sophia van), Emma Schönstedt. Gedenkschriften eener jonge vrouw,
gr. 8vo. (193 blz.) f 2.20.
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Herderschée (J.), Bloemlezing uit de Apocriefe boeken des Ouden Verbonds,
post 8vo. (VIII en 284 blz.) f 2.25, geb. f 2.75.
Hikajat, Pelandoek Djinaka of de Reinaert-de-Vos der Maleiers, voor de pers
bewerkt door H.C. Klinkert, 4to. (88 blz.) f 2.25.
Huf van Buren (J.), De laatste der Arkels. Hist. roman. 2 dln., gr. 8vo. (313 en
342 blz.) f 5.50.
Honigh (C.), Door Noorwegen. Reisschetsen en indrukken. 1e deel, gr. 8vo.
(263 blz.) f 2.85.
Jonathan, Waarheid en droomen. Met 10 etsen door Wilm Steelink, gr. 8vo.
(258 blz. en 10 pl.) Prachtb. verg. op snee, f 22.50.
Keller (Gerard), Nemesis. Novelle. 2 dln. roy. 8vo. (257 en 272 blz.) f 6.50.
Kingsley (Charles), Hypatia of nieuwe vijanden in eene oude gedaante. Naar
het Engelsch door W.J. Mensing, post 8vo. (X en 381 blz.) f 2.40, geb. f 2.90.
Labarrière (Paul), Notaris Sauvat Uit het Fransch door A.J. van Dragt, post
8vo. (237 bl.) f 1.90, geb. f 2.40.
Laurillard (E.), Kruiden en bloemen, gedroogd en bewaard. Een spreukenboekje.
kl. 8vo. (302 blz.) Geb. verg op snee in étui, f 2.90.
Lubomirski (Joseph), Tatjana, Roman uit de Russische ambtenaarswereld.
Vertaald door S.C., 2 dln., post 8vo. (311 en 295 blz.) f 3.75.
Ludolff (M.), Felicitas. Roman, vertaald door Anna. 2 dln., gr. 8vo. (222 en 198
blz.) f 4.25.
Lynn Linton, (E.), Jane Stewart. Uit het Engelsch door Maria van Terp, 2 dln.,
gr. 8vo. (261 en 281 blz.) f 5.40.
Maurik Jr. (Justus van), Burgerluidjes. Novellen en schetsen. 2e druk. Met
platen van Johan Braakensiek, post 8vo. (215 blz. en 7 pl.) f 1.90, geb. f 2.50.
Maurik Jr. (Justus van), Krates. Een levensbeeld. Met platen van Johan
Braakensiek, post 8vo. (260 blz. met 8 platen.) f 1,90, geb. f 2.50.
Meijendal (A.C. van), Odilia. 2 dln., kl. 8vo. (349 en 381 blz.) f 2. -, geb. 3.50.
Guldens-editie No. 158, 59.
Paradijs des levens (Uit het), Proza en poëzie, bijeenverzameld door F.H. van
Leent. Lichtdrukken naar schetsen van Wilm Steelink, 4to. (105 blz. en 10 pl.)
In linnen stempelb. verguld op snee, in koker f 13.50.
Perk (Betsy), Yline, prinses Daschkoff-Worenzoff. Uit de geschiedenis van
Rusland, in de laatste helft der vorige eeuw. 2 dln. gr. 8vo. (250 en 262 blz.) f
4.80.
Pierres précieuses et pierres fines. Anthologie de quelques prosateurs français
contemporains, kl. 8vo. (917 blz.) f 3.75, in linnen bd. f 4.24, stempelb. f 4.75,
half leder f 4 90.
Platland, Een roman van vele afmetingen. Met illustraties. Door een Vierkant.
Uit het Engelsch, 4to. (XVI en 104 blz.) f 1. Silva (Carmen), Teekeningen en schetsen. Uit het Duitsch vertaald door Titia
van der Tuuk, post 8vo. (237 blz.) f 2. -, geb. f 2.50.
Sönderman (A.), Olaf de strandroover. Deel I, II, III, gr. 8vo. (271, 264 en 310
blz.) Compleet in 4 dln. f 7.90.
Sorgen (W.G.F.A. van), Klaartje. 2e druk. post 8vo. (205 blz.) f 1.50.
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Stinde (Julius), De familie Buchholtz in Italië. Reisavonturen van Wilhelmina
Buchholtz. Uit het Hoogd. naar den 25en druk van Gerard Keller, gr. 8vo. (VIII
en 162 blz) f 1.50, geb. f 1.90.
Stratenus (Louise), Brieven. kl. 8vo. (109 blz.) f 0.90.
Veen Azn. (J. van der), Fantasie en historie, kl. 8vo. (237 blz.) f 1. -.
Verga (G.), De Malavoglia's. Naar het Italiaansch. 2 dln., post 8vo. (208 en 214
blz. met titelpl.) f 4.50.
Vosmaer (C.), Vogels van diverse pluimage. Novellen, beelden en studiën. 3e
druk, post 8vo. (VII en 257 blz.) geb. f 2.90.
Werner (E.), De geluksbloem. Vert. van Hermina, roy. 8vo. (248 blz.) f 2.75,
geb. f 3.50.
Zeger de Beijl (H.), De hut van den scheper. Veluwsche novelle, post 8vo. (216
blz.) f 2.25.

c. Gedichten.
Beers' (Jan van), Gedichten. Volledige uitgave. 2 dln. (1e dl. Jongelingsdroomen,
9e druk. Levensbeelden, 5e druk. 2e dl. Gevoel en leven, 4e druk. Rijzende
blaren, 2e druk.) post 8vo. (288 en 259 blz.) Ingen. f 1.90, geb. in één band, f
2.40.
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Beets (Nicolaas), Gedenkboek. gr. 8vo. (367 blz. met portr.) geb. verg. op sneê,
f 3.90.
Berg (De Oude van den), Flonkerstippen der historiën in snel- en lierdichten en
spelingen des woords. f 0.50.
Bloemlezing uit Nederlandsche dichters. Bijeengebracht door Jan ten Brink, 4
stukken. 2e druk. (1e stuk: Cats, Hooft, Vondel, Huijgens; 2e stuk: Barlaeus Nieuwland; 3e stuk: Elizabeth Wolff-Becker - A. Bogaers; 4e stuk: Helvetius
van den Berg. - J.J.L. ten Kate). kl. 8vo. (VIII en 92, VII en 112, 124 en 92 blz.)
1e st. f 0.40; 2e st. f 0.50; 3e stukje f 0.50; 4e st. f 0.40.
Bohl (Joan), Canzonen, imp. 8vo. (386 blz. en 2 pl.) f 4.60, geb. f 6.20.
Browning (Elisabeth Barett), Aurora Leigh. Vertaald door M. van Walcheren,
post 8vo. (335 blz.) f 2.90, geb. f 3.75.
Dagboek (Uit het) van Florentijn, Gedichten en aforismen. 2e herz. en verm.
druk, kl. 8vo. (119 blz.) f 1.50, geb. f 2.20.
Dichters (Neêrlands), der negentiende eeuw. Een keurbundel van poëzie uit
Noord en Zuid. Verzameld door P. Westra, post 8vo. (XII en 424 blz.) f 1.90,
geb. f 2.25.
Emants (Marcellus), Godenschemering. Een gedicht, 2e druk, kl. 8vo. (24 en
131 blz.) f 1.80, geb. f 2.50.
Emants (Marcellus), Lilith. Gedicht in drie zangen. 2e druk, kl. 8vo. (VII en 80
blz.) f 1.25, geb. f 1.80.
Freudvoll und leidvoll. Perlen der Liebe, gesammelt von Ludwig Bund. Illustrirt
von Carls Gehrts, post 8vo. (195 blz. met 7 pl.) geb. verg. op snee, f 3.90.
Kate (J, J.L. ten), De Nieuwe Kerk van Amsterdam. Een gedicht. Met een ets
van P.J. Arendzen. Imp. 8vo. (230 blz. en 1 pl.) In prachtb. verg. op snee, f 8.50.
Leliën en rozen, Dicht en ondicht van B.J. Adriani, N. Beets, W.G. Brill, J.I.
Doedes, J.H. Gunning Jr., J.P, Hasebroek, C.E. van Koetsveld, E. Laurillard,
J.J. van Oosterzee, H. Pierson, C.S. Adama van Scheltema, Soera Rana, W.L.
Welter Jz. e.a. 2 Bundels, post 8vo. (192 blz. met 4 pl. en 162 blz. met 4 pl.)
Elke bundel afz., geb. f 2.25.
Liederen (Nederlandsche) uit vroegeren tijd, uitgegeven door J.H. Scheltema,
post 8vo. (XII en 458 blz.). f 3.50, geb. f 3.90.
Paradijs (Cornelis), Grassprietjes of liederen op het gebied van deugd,
godsvrucht en vaderland. Met een open brief aan den schrijver door P.A. Saaije
Azn., en een voorrede van Sebastiaan Slaap, post 8vo. (64 blz) f 0.75.
Sophocles' Antigone. Grieksche tekst, met vertaling van C.W. Opzoomer, post
8vo. (XII en 155 blz.) f 1.Staring. Keur uit Staring's gedichten, met inleiding en aanteekeningen, ten
dienste van hen, die zich voorbereiden tot het examen voor hoofdonderwijzer
of hoofdonderwijzeres, door M.J. Koenen, roy. 8vo. (172 blz. met portret). f 1.Tennyson (Alfred), Ginevra, Gedicht, metrisch vertaald door J.H.F. Le Comte.
Met staalgravures naar Gustave Doré, folio. (41 blz. en 9 pl.) f 10, geb. verg.
op snee, f 12.50.
Verweij (Albert), Persefone en andere gedichten, post 8vo. (IV en 79 blz.) f
1.25, geb. f 1.90.
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d. Kinderwerkjes.
Agatha, Onvergetelijke uren Vertellingen, post 8vo. (245 blz.) f 2.25.
Agnes de blinde, of de kleine bruid van het Heilig Sacrament. Naar het Engelsch,
2e druk, post 8vo. (221 blz.) f 0.50.
Album voor Nederlandsche jonge dames, samengesteld door Catharina
Alberdingk Thijm, post 8vo. (365 blz.) geb. verg. op snêe f 2.90.
Almanak van ‘Voor 't jonge volkje’ 1886, 4to. (64 blz. met 32 pl.) f 0.60.
Andersen (H.C.), De Sneeuwkoningin, naverteld door J.J.A. Goeverneur, 4vo.
(50 blz. met pl.) Gecartonn. f 1.80.
Andriessen (P.J.), De Prins en Johan de Witt of ons land in het tweede tijdperk
der eerste stadhouderlooze regeering, 4e dr., post 8vo. (VIII en 184 blz) f 0,90,
geb. f 1.20.
Biart (Lucien), Lucia d'Avila. Met teekeningen van H. Meijer, gr. 8vo, (189
blz. en 21 pl.) f 1.90, geb. f 2.40.
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Biart (Lucien), Pensativo. Een verhaal uit den vrijheidsoorlog in Mexico, post
8vo. (215 blz. m. 5 pl.) In geïll. omslag f 1.50, geb. f 1.90.
Bambo de Afrikaansche Negerkoning of de Zwarte Maria, gr. 8vo. (164 blz.) f
0.70.
Cella, Maandrozen, post 8vo. (282 blz. met 4 pl.) In linnen band f 1.90.
Cornelia, De oude Bijbel. Een verhaal voor jongelieden. 3e druk, post 8vo. (236
blz.) f 1.50.
Betsy, Twee weezen. Een verhaal voor meisjes, post 8vo. (68 blz. en 2 pl.) f
0.40.
25 ex. f 8. -; 100 ex. f 25.Flint (Kapitein). Jacht- en krijgstafereelen, naverteld, roy. 8vo. (144 blz. en 1
pl.) f 1.10, geb. f 1.50.
Frits (Majoor). Humoristische verhalen, naverteld. (125 blz. en 1 pl.) f 1.10,
geb. f 1.50.
Gerdes (E.), Roelf de schaapherder. Hist. verhaal uit de jaren 1584-1586. Voor
jongelieden, post 8vo. (205 blz. en 4 pl.) f 1.50, geb. f 1.90.
Gerdes (E.), De Watergeuzen. Hun leven en daden verteld aan jongelieden. 4
deeltjes. I. De eerste worsteling. II. Jan van Troyen. III. Nikolaas Ruichaver.
IV, Lancelot van Brederode en zijn spie, post 8vo. (120, 111, 120 en 102 blz.
ieder met 2 pl.) Per deeltje f 0.75.
Gerstäcker (Friedrich), De Wilddief, post 8vo. (126 blz. met 3 pl.) In geïll.
omslag f 0.75, geb. f 1.15.
Helm (Clementine), Mosroosje. Naar het Hoogd. door Jacoba, post 8vo. (176
blz. met 3 pl.) geb. f 1.50.
Koopman van Boekeren (R.) Freule Bella. 2e druk, post 8vo. (212 blz. en 3 pl.)
In linnen band f 1.90.
Lee (M, en C.), De gevangenen in het paleis van St. James. Aanbevolen door
J.J.A. Gouverneur, post 8vo. (158 blz. en 8 pl.) f 0.60, geb. f 0.90.
Leent (F.H. van), Het splinternieuwe boek. Met verhaaltjes, 4to. (8 gekl. pl. en
tekst f 0.60.
Leent (F.H. van), Meizoentjes. Vertellingen voor 't jonge volkje. 4to. (8 gekl.
pl. met tekst.) f 0.60.
Leent (F.H. van), Gedachtenis-album voor het jonge Nederland, geb. verg. op
sneê f 1.50.
Leent (F.H. van), Een varensgezel in dagen van woeling en strijd. Historisch
verhaal, post 8vo. (239 blz.) Bij int. ingen. f 1.90, geb. f 2.55. Buiten int. ing.
f 2.25, geb. f 2.50,
No. 2 van ‘Onze Selekta.’
Louize (B.B.), Eene Kattengeschiedenis en andere vertellingen. Met teekeningen
van J. Linse, gr. 8vo. (138 blz.) geb. f 1.50.
Louwerse (P.), Voor de kinderkamer. Rijmpjes en vertelseltjes voor onze kleinen,
1885, 4to. (176 blz. met pl.) geb. f 2.20.
In 2 stukjes ingen. f 1.80, idem in 12 stuks ing. f 1.80.
Luitingh J.C.), De visscher van Enkhuizen. Een verhaal uit den tachtigjarigen
oorlog. 2e druk, post 8vo. (125 blz. en 2 pl.) f 0.75.
Marryat (Kapitein), De landverhuizers in Canada. 2e druk, post 8vo. (270 blz.
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Reule Nz. (Antonie S.), Saamgelezen. Groote en kleine verhalen voor onze
Hollandsche jongens en meisjes, post 8vo. (114 blz. en 5 pl.) geb. f 1.25.
Reule Nz. (Antonie S.), Voor onze Hollandsche jongens en meisjes
bijeengebonden. Groote en kleine verhalen, post 8vo. (109 blz. en 5 pl.) geb. f
1.25.
Reule Nz. (Antonie S.), Een heerlijke St. Nicolaas-avond. Door strijd tot vrede,
post 8vo. (48 bl. en 2 pl.) f 0.35.
Reule Nz. (Antonie S.), Uit het leven. Gevecht met eene leeuwin, post 8vo. (46
blz. en 2 pl.) f 0.35.
Reule Nz. (Antonie S.), Rijken en armen. Eindelijk gevonden, post 8vo. (39 blz.
en 2 pl,) f 0.35.
Reule Nz. (Antonie S.), Door eigen kracht. Eene ware geschiedenis, post 8vo.
(48 blz. en 2 pl.) f 0.35.
Reule Nz. (Antonie S.), Na regen volgt zonneschijn. Azors reisavonturen, post
8vo. (36 blz. en 2 pl.) f 0.35.
Schaap (J.M.), De lotgevallen van broer Jops. Iets voor de kinderkamer, post
8vo. (178 blz. met pl.) in linn. bd. f 1.60.
Sepp (J.), Halmen en bloesems, van verre en van nabij bijeengegaard. Lectuur
voor meisjes van 11 tot 14 jaar, post 8vo. (185 blz. en 4 pl.) geb. f 1.90.
Staake (J,), De Paria's van Bengalen; De strandroovers van Kaap-Ras en
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Tawalassa. Een verhaal uit den Noord-Amerikaanschen vrijheids-oorlog, roy.
8vo. (230 blz. en 3 pl.) f 1.50, geb. f 1.90.
Stevenson (R.L.), Goud-eiland. Gevaarlijke tocht met de Hispaniola te midden
van Boekaniers, roy. 8vo. (244 blz. en 3 pl.) f 1,50, geb, f 1.90.
Susan (J.N.), Drie jaar in Algiers. Avonturen van een Hollandsch deserteur
onder de Arabieren, post 8vo. (149 blz.) f 125, geb. f 1.60.
Twain (Mark), De lotgevallen van Huckleberry Finn. (Tom Sawyer's makker.)
Uit het Engelsch door A.J. van Dragt, post 8vo. (258 blz. en 4 pl.) f 1.80, geb.
f 1.90.
Visser (A. de), Door de branding, post 8vo. (234 blz.) Bij int. f 1.90, geb. f 2
25, buiten int. f 2.25, geb. f 2.50.
Onze Selekta No. 3.
Wijnstok (De ware), Uit het Engelsch vertaald door Elisabeth Freijstadt. post.
8vo. (80 blz.) f 0.60.
Zwart (A.C. de), Een oudejaarsavond in den dienst des Heeren. Een verhaal,
post 8vo. (48 blz.) In geïll. omslag f 0.30.
Zwart (A.C. de), De stiefmoeder. Eindelijk toch gewonnen. Een verhaal, post
8vo. (48 blz.) In geïll. omslag f 0.30.

e. Onderwijs - Schoolboeken.
Boom (J.A. van der), Gymnastiek en spel op de voorbereidende en lagere
volksschool. Practische handleiding voor aspirant-, jeugdige
gymnastiekonderwijzers en onderwijzeressen en voor onderwijzers en
onderwijzeressen der voorbereidende en lagere school. Met muziek en figuren.
1e Afd. 5-7. (6-8 jaar), post 8vo. (64 blz.) f 0.75.
Compleet in 3 afdeelingen.
Dirks (J.N.), Le conteur amusant et instructif. Anecdotes, contes, bon mots etc.
Livre de lecture et de traduction pour les élèves des écoles moyennes, des
gymnases et des institutions particulières, post 8vo. (VIII en 182 blz) f 0.90.
Eck (R. van), Beknopt leerboek der geschiedenis, staatsinrichting en landen
volkenkunde van Nederlandsch Oost-Indië. gr. 8vo. (VII en 388 blz.) f 2.80.
Jaarboek der rijks-universiteit te Groningen 1884-1885, roy. 8vo. (80 blz.) f
1.90.
Jaarboek der rijks-universiteit te Leiden. 1884-1885. gr. 8vo. (45 blz.) f 1,30.
Hoëvell (J.D. van), Nederlandsch-Latijnsch woordenboek, 2e herz. druk, post
8vo. (XI en 503 blz. in 2 kol.) geb. f 3.90.
Kanon (D.), Onze voorouders. Leesboek voor de volksschool, post 8vo. (107
blz.) f 0.30.
Kenniphaas (C.J. en J.), Buiten. Tien twee- en driestemmige zangstukjes, post
8vo. (24 blz.) f 0.20.
Leesboek (Nederlandsch) voor de lagere school. 4 deeltjes, post. 8vo. (Ieder 64
blz.) Per deeltje f 0.25.
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Nicolaï (W.F.G.), Handleiding bij het onderwijs in de theorie der muziek. l. 3e
verm. en verb. druk. post 8vo. (177 blz) f 1.Schoolwereld (De), Kleine courant voor het lager onderwijs in Nederland en
de Koloniën, onder redactie van J Schippers, F. Gediking en M.J. Koenen. Eerste
jaarg. No. 1. Per jaarg, f 2.50. Franco per post f 3. -.
Verschijnt elken Donderdag.
Schuurbecque Boeije (M.J.), De schoolvraag en haar oplossing. Open brief aan
den oud-hoogleeraar P. Hofstede de Groot, met voorwoord, gr. 8vo. (X en 28
blz.) f 0.50.
Staring's lijst van alle binnen- en buitenlandsche maten, gewichten en munten,
zoowel de vroegere als die van den tegenwoordigen tijd, met hunne onderlinge
vergelijkingen en herleidingen. Benevens vele andere opgaven en berekeningen,
die iedereen dagelijks te pas komen. 3e herz. en verm. druk, post 8vo. (131 blz)
In linnen band f 0.90.
Stempel Jr. (A. van der), Leerboek van het boekhouden. 1e stuk, gr. 8vo, (160
blz.) Pro compl. in 2 stukken f 2.90.
Vraagstukken (Wiskundige), opgegeven bij het admissie-examen aan de Koninkl.
Milit. Academie. 1878-1885. 3e druk, post 8vo. (56 blz.) f 0.60.

f. Geschiedenis. - Aardrijkskunde.
Duijser (J.L. Ph.), Aanteekeningen over vaderlandsche geschiedenis, post 8vo.
(81 blz.) f 0.40.
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Guzman Blanco (Ant.), De bevrijder van Zuid-Amerika. Eene bijdrage tot de
geschiedenis der Z.-Amerikaansche onafhankelijksoorlogen. Naar het Sp. door
E. Rittner Bos, post 8vo. (84 blz.) f 1.-.
Riemsdijk (Th. van), De Griffie van Hare Hoog Mogenden. Bijdragen tot de
kennis van het archief van de Staten-Gen. der Vereen. Nederlanden. roy. 8vo.
(IV en 230 blz. met 1 pl.) f 3.40.
Romeijn (P.), Hulp bij geschiedenis-studie geboden, gr. 8vo. (47 blz.) f 0.60.
Volks-Almanak (Nieuwe Drentsche) voor 1886. Orgaan van de commissie van
bestuur van het prov. museum van oudheden in Drenthe, onder redactie van H.
Hartogh Heys van Zouteveen. 4e jaarg., post 8vo. (256 blz. en 2 pl.) f 1.50.
Wijk bij Duurstede in de jaren 1783-1787. Bijeenverzam. uit de Nederl.
jaarboeken enz. door J.F. Croockewit, post 8vo. (64 blz.) f 0.40.
Blink (H.), Onze aarde. Handboek der natuurkundige aardrijkskunde, met atlas.
Afl. 1. gr. 8vo. (80 blz.) per afl. f 0.80.
Bruins (F.), Onze moeder aarde. Geïllustreerd leerboek der aardrijkskunde voor
schoolgebruik. 1e gedeelte. Met 108 houtsneden. 2e omgew. druk. roy. 8vo.
(204 blz.) f 1.50.
Bruins (F.), Register op het wereldrond. Een leerboek der aardrijkskunde voor
schoolgebruik en eigen studie gr. 8vo. (40 blz. in 2 kol.) f 0.50.
Craandijk (J.), Wandelingen door Nederland. 2e druk. Deel 7. (Zuid-Holland).
Met platen naar de lithographiën van P.A. Schipperus en wandelkaartjes), post
8vo. (VIII en 296 blz., 8 pl. en 1 kaart). f 2 25, geb. f 2.75.
Kaart (De Groote) van Amsterdam in 1544, van Kornelis Antonisz., in 12
bladen, naar het oorspronkelijke gephotographeerd en in 14 kleuren op Holl.
papier gedrukt door Tresling en Co. te Amst. Behoorende bij: Geschiedenis van
Amsterdam door J. ter Gouw. Deel 5. In portef. f 12.50.
Kromhout (J.H.), Atlas van Nederland in zakformaat, met daarbij behoorende
tekst. 2 gedeelten (1e gedeelte: atlas, 43 kaarten in kleurendruk; 2e gedeelte:
tekst 193 blz.) Compleet f 4.80, geb. f 5.80.
Onze planeet. Grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde, ten
dienste van hoogere burgerscholen, normaalscholen en tot zelfonderricht. Met
101 platen en 15 kaartjes in afzonderlijken atlas post 8vo. (188 blz.) Met atlas
f 1.25.

g. Varia.
Almanak van het Amsterdamsch Studentenkorps voor het jaar 1886. (55e
jaargang), post 8vo. (291 en 108 blz. met portret van C.M. Kan). geb. f 4.-.
Bethel, Stads- en dorps-almanak voor het jaar 1886. Onder redactie van H.
Pierson. Uitgeg. ten voordeele van het gesticht Bethel. 4e serie. 4e jaarg. (24e
jaarg.), kl. 8vo. (12 en 108 blz. met 1 pl.) f 0.40.
Erica, Jaarboekje der Maatschappij van Weldadigheid voor 1886, post 8vo. (27
en 224 blz. met 1 portr.) f 1. -, geb. f 1.25, in prachtb. f 2.-.
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Magdalena, Evangelisch jaarboekje. Uitgeg. ten voordeele van het Asyl
Steenbeek, onder red. van H. Pierson, W. van den Bergh en J. Esser Jr. 34e
jaarg. 1886, post 8vo. (20, 215 en 28 blz. met 2 pl.) geb. verg. op sneê f 2.90.
Studenten-Almanak (Utrechtsche) 1886, post 8vo. (VII, 360 blz.) en portret van
J.A. Wynne met bijlage (1 blad muziek). geb. f 3.90.
Studenten-Almanak (Delftsche) 1886. post 8vo. (6 en 469 blz. met portret en
kaart). geb. f 3.75.
Volks-Almanak voor het jaar 1886. Uitgeg. door de Maatschappij tot Nut van
't Algemeen, kl. 8vo. (IX en 173 blz. met 2 pl.) f 0.75.
Volks-Almanak (Geldersche) voor 1886. Hoofdred. J.C.W. Quack. 52e jaarg.,
kl. 8vo. (17 en 206 blz. met 2 pl) f 1,25.
Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken 1886. XXXVe jaarg.
Bijeengebracht door Jos. Alb. Alberdingk Thym. 16mo. (XL en 266 blz. met 2
pl.) f 0.50.
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Beniden, Gerinnen, Tiegen.
I. Beniden (Eerste Martijn vs. 923.)
In de vorige aflevering van dit tijdschrift trok onder meer ook mijne aandacht de
juiste verklaring en vertaling, door den Heer Th. Stille op blz. 7 gegeven van vs.
917-923 uit Maerlant's Eersten Martijn. 't Speet mij echter, dat de vertaling van den
laatsten regel, waarom het hier vooral scheen te doen te zijn, verkeerd is uitgevallen,
en daarom kom ik er hier op terug.
Om deze verzen goed te verstaan denke men zich geheel in de redeneering van
Maerlant in, die met vs. 872 aanvangt en tot het slot van het gedicht doorloopt, en
vergelijke men daarmeê ook vs. 417-455. Daarbij late men zich niet van het spoor
leiden door Dr. Jonckbloet, die in zijne Geschiedenis der Ned. Letterkunde II bl. 39
deze plaats wil doen dienen voor zijne geheel ongegronde gissing aangaande eene
liefdesgeschiedenis, die Maerlant in zijne jeugd zou gehad hebben en waarbij onze
dichter met ontrouw zou beloond zijn. Naar aanleiding van vs. 417-455 zegt Dr.
Jonckbloet: ‘daarin komt nevens zijne verheerlijking der liefde ook eene boutade
voor over de ontrouw der minnenden, die zeer merkwaardig is. Ware liefde, zegt hij,
vindt men niet bij hen of haar,
‘Die wankel zijn alse die wint.’
Trouwe minnaars zijn zoo zeldzaam als zwarte zwanen. Menigeen zegt: ‘Ik sterf van
liefde voor u, en achter uw rug lacht hij u uit.’
Ware de bedoelde plaats wat minder oppervlakkig door Dr. Jonckbloet beschouwd
geworden dan blijkbaar het geval is geweest, dan zou hij er stellig geen zweem van
bewijs in gezien hebben voor zijne gissing. Wat toch is de gang der redeneering?
Jacob vraagt (vs. 313 vlgg.) of het waar is, dat de liefde blind is, zooals het
spreekwoord zegt: dan toch zou zij eene ware kwelling zijn en slechts leed
berokkenen. Hoe zou het daarmeê dan ook te rijmen zijn, dat God uit liefde mensch
geworden is? Martijn antwoordt, dat men drie soorten van liefde wèl van elkaar moet
onderscheiden en komt dan - want de redeneering over de beide eerste soorten laat
ik kortheidshalve achterwege - met vs. 417 tot de derde soort, de sexueele liefde. In
den grond, zegt hij, is deze liefde volstrekt geene bron van leed; integendeel, zij is
het edelst genot, zij verblijdt het hart, verheldert den geest en doet reeds in hope zalig
zijn; doch zij schenkt hare goede gaven alleen aan hen, die zich door eerbaarheid in
toom laten houden en getrouw zijn. Dat de liefde zoo dikwijls blind genoemd wordt,
is het gevolg van kinderachtige zwakheid en wuftheid. Wie daaraan lijden, zijn voor
liefdesgeluk niet vatbaar, doch helaas! er zijn even weinig
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trouwe minnaars als zwarte zwanen. Het is in de wereld mode geworden bij iedereen,
bij heeren en knechts, bij vrouwen en jonkvrouwen, om in liederen hunne liefde te
betuigen, maar dat zij waarlijk liefhebben, blijkt nergens uit. Allen schijnen samen
te spannen om het licht der reine liefde uit te blusschen en ontrouw te zijn. Bij
herhaling verklaart menigeen, van liefde te zullen sterven, maar in hun hart lachen
zij er meê.
Wie Maerlant's redeneering met onbevooroordeelden geest nagaat, zal er wel eene
afkeuring in vinden van de galanterie aan de hoven der vorsten en edelen, van gebrek
aan levensernst in de maatschappij, maar er geen zweem van bewijs uit kunnen
putten, dat Maerlant zelf daarvan het slachtoffer zou geweest zijn. 't Zijn hier blijkbaar
de mannen in de eerste plaats, aan wie ontrouw verweten wordt.
Dat laatste nu is het, wat uitvoerig betoogd wordt in vs. 872 vlgg. Martijn vraagt,
of zij, die den vrouwen van alles de schuld geven, misschien ook gelijk hebben; en
Jacob betoogt met warmte, hoe onbillijk zulk een verwijt is. Hij is, zooals hij zich
ten slotte door Martijn laat toevoegen, den vrouwen genegen en geeft alle schuld aan
de mannen. Aldus redeneert hij: Wie willens en wetens te water gaat, heeft het alleen
aan zich zelf te wijten, als hij gevaar loopt te verdrinken. Zoo ook hebben de mannen
het aan zich zelf te wijten, als zij door de schoonheid der vrouwen getroffen worden,
daar vrouwen geene magneten zijn en men zich aan haren invloed gemakkelijk kan
onttrekken, als men maar wil. Vrouwen zijn van nature goed; zij zijn bij den wijn en
het vuur te vergelijken, die den mensch vervroolijken; maar men moet oppassen,
niet te veel wijn te drinken en zich de schenen niet te branden. Waren de mannen
zoozeer op hunne hoede, dat zij over oogen, geest en hart de heerschappij behielden,
dan zou vrouwenliefde geluk aanbrengen; doch wie zich als dwazen aan de liefde
overgeven, worden er gek van, en ‘dit doet vrouwen beniden.’ Dat weinige vrouwen
trouw zijn, is niet te verwonderen. Al wat in grooten getale voorkomt is immers niet
veel waard, en dus kunnen vrouwen ook weinig achting hebben voor dat heirleger
van wufte aanbidders, die met mooie woorden de vrouwen trachten te verblinden.
Mannen, die aan de vrouwen het hof maken zonder het te meenen, zijn veel slechter
en verdienen het helsche vuur. Wat bazelen de kwaadsprekers dan, alsof de vrouwen
zoo goed als van alles wat er bijzonders in de wereld gebeurt de oorzaak waren! Dat
Eva het menschdom in het verderf zou gestort hebben, behoeft Martijn ook niet aan
te voeren. Waarom heeft Adam dan den appel van haar aangenomen? Bovendien is
dat juist een groot geluk voor ons geweest, want dientengevolge is God mensch
geworden, en wat Eva misschien mocht bedorven hebben, heeft Maria in elk
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geval weêr ruimschoots goed gemaakt. Ter wille van haar moet men allen vrouwen
vergeven, wat zij mochten misdaan hebben.
Na dit overzicht van Maerlant's redeneering, dat, hoop ik, niet overbodig zal geacht
worden, omdat Maerlant's strophische gedichten geenszins gemakkelijk te verstaan
zijn, kom ik tot vs. 923: ‘dit doet vrouwen beniden.’ Het beteekent: ‘dit maakt, dat
men vrouwen benijdt.’ De Heer Stille vergiste zich door in vrouwen het subject van
den beknopten zin te zien, terwijl het het object van beniden is.
En nu de beteekenis van beniden. Dat het woord hier niet dezelfde beteekenis
heeft, als het in onzen tijd bezit, springt in het oog; in de nieuwe beteekenis komt
het dan ook in de middeleeuwen maar zelden voor. Enen beniden is in het mnl.:
iemand met een slecht oog aanzien, aan iemand vijandig gezind zijn, zelfs: iemand
haten. Men zou hier dus de woorden in quaestie het best vrij kunnen vertalen met:
‘vandaar dat er zoovele vrouwenhaters zijn.’
In het mnl. beteekent nijt dikwijls ongeveer hetzelfde als ons haat, doch het doelde
meer op de vijandige gezindheid, terwijl haat meer betrekking had op de vijandige
behandeling. In de vaste koppeling: haat en nijd zijn beide begrippen verbonden. In
het Oudsaksisch vindt men nîd vooral ook in de beteekenis van haat, vijandschap,
zelfs van vijandelijke vervolging, hetgeen ook de oorspronkelijke beteekenis van
haat is, blijkens de verwantschap met hitsen, waarover men mijne Gramm. figuren
bl. 150 kan naslaan. De oude beteekenis van beniden blijkt uit tal van plaatsen,
waarvoor ik naar het Wdb. van Dr. Verdam verwijs. Alleen wil ik nog even eene
inscriptie in eenen gevelsteen te Leiden meêdeelen, waardoor een vroeger Leidenaar
lucht schijnt gegeven te hebben aan zijne zwartgallige stemming. ‘Wie leeft er
onbenijt!’ leest men daar, hetgeen blijkbaar beteekent: ‘welk mensch is er, die geenen
vijand heeft!’ want zelfs de gemoedelijkste optimist zal wel niet zoo ver gaan van
te willen beweren, dat alle menschen zonder uitzondering benijdbaar zouden wezen,
of ten minste benijd zouden worden. Overigens kennen wij tegenwoordig nog het
adj. nijdig in den zin van boosaardig.

II. Gerinnen.
In dit tijdschrift, VII bl. 276 noemde de Heer Arthur Cornette ‘geronnen verleden
deelwoord van het in onbruik geraakte gerinnen, samendrijven, sterk wortelwerkwoord
der eerste klasse. Dit verloren rinnen niet te verwarren met het nog bestaande zwakke
grondwerkwoord rennen, loopen.’
Vermoedelijk stond den Heer Cornette daarbij Dr. Van Helten's Kleine Spraakkunst
bl. 16 voor den geest. De Heer Frans Willems
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nu komt daartegen op in dezen jaargang bl. 28, doch te onrechte. Dat gerinnen of
rinnen in dialect, in de Kempen, is blijven voortleven, behoeft ons niet met hem te
verhinderen het woord een, met uitzondering van het verleden deelwoord, in onbruik
geraakt werkwoord te noemen, want wie zoo spreekt bedoelt natuurlijk stilzwijgend:
in onbruik geraakt in de beschaafde spreek- en schrijftaal.
Dat gerinnnen niet zou bestaan hebben, maar alleen rinnen, is eene vergissing van
den Heer Willems. Het begrip samen, dat duidelijk in geronnen bloed, geronnen
melk uitkomt, wordt bepaald door het voorvoegsel ge uitgedrukt. Rinnen zonder ge
kan alleen vloeien of loopen, maar nooit samenvloeien beteekenen. Men vindt dan
ook garinnan in het Gotisch, bv. Lucas V vs. 15, Markus XIV vs. 53, ook verbonden
met samath: I Cor. XIV vs. 26, enz.
Rinnen en gerinnen waren sterke wortelwerkwoorden, waarvoor een wortel ran
kan worden aangenomen, en rennen is daarvan volstrekt geene klankwisseling.
Daarentegen vindt men wel omgekeerd in 't mnl. soms rinnen in de plaats van rennen,
omdat de onvolkomen e sterke neiging heeft om vóór n tot onvolkomen i over te
gaan.
Rennen werd door den Heer Cornette terecht een grondwoordwerkwoord (dat
bedoelde hij en niet grondwerkwoord, daar hij blijkbaar de terminologie van Dr. Van
Helten volgde) genoemd, daar het niet rechtstreeks van eenen wortel, maar van een
grondwoord, en wel van het ww. rinnen, is afgeleid, want het is daarvan een
zoogenaamd causatief, en luidde oudtijds rannjan (in 't Got., Matth. V vs. 45, vindt
men de samenstelling urrannjan), dat door umlaut rennen werd. De beteekenis was
dus: doen rinnen, doen loopen. Als de ruiter zijn paard de sporen gaf, deed hij het
paard rinnen of m.a.w. hij rende het paard; doch wie, te paard zittende, zijn paard
doet loopen, snelt ook zelf vooruit, en alsoo kon rennen later intransitief worden en
gebruikt worden in de beteekenis: snel rijden, snel voortgaan. Door de zwakke
vervoeging bleef het zich echter van rinnen onderscheiden en mag daarmeê dus niet
verward worden.

III. Tiegen (trekken).
Bevreemding wekte het bij mij, dat de vorm tien, die in het mnl. ontelbare malen
voorkomt in de beteekenis van trekken, aan den Heer Frans Willems onbekend is
gebleven (N. en Z. IX bl. 29), althans in diezelfde beteekenis, en dat hij op grond
van hertog, heengetogen, betogen, enz. (Tocht met zijne samenstellingen heeft
allerminst eenige bewijskracht) alleen eenen vorm tiegen aanneemt met g. Twaalf
bewijsplaatsen uit honderden kan hij voor het bestaan van tien in mijne Gramm.
figuren bl. 192 vinden (om van verschillende glossaria op middeleeuwsche schrijvers
niet te spreken)
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en tevens zal hij daar de vormen in de verwante talen aantreffen: Got. tiuhan, Os.
tiohan, Ohd. ziohan, Mhd. en Nhd. ziehen, waaruit de h in verschillende talen evenals
bij ons moest gesyncopeerd worden, hetgeen reeds het geval is in 't Ags. teón,
Oudfriesch tia, Oudfrankisch tion.
De vorm tiegen eischt dan ook, als onregelmatige vorm, veeleer eenige verklaring
dan het bekende tien. Men vergunne mij, die verklaring hier te geven.
Volgens de wet van Verner werd de Indogermaansche k (vgl. het Latijnsche ducere,
voeren) niet altijd in het Germaansch, naar de bekende wet der klankverschuiving,
eene h, maar ging zij somtijds ook in g over, en wel wanneer de lettergreep, die zij
sloot of waarop zij volgde, oorspronkelijk geenen klemtoon had. Vandaar dat de
hoofdvormen van tien oorspronkelijk bij ons moesten luiden: teuhu, tauh, tugum,
tugan, later tiehe, tooh (of tooch), togen, getogen. In tooch bleef de h, die in den
oudsten tijd als ch werd uitgesproken, bewaard met den ouden scherpen klank, terwijl
die in 't midden van het woord uitviel (vanwaar tieë); later schreef men toog te
onrechte met g, naar analogie van togen, getogen, die volgens Verner's wet eene g
moesten hebben, ofschoon men dat toog wel niet anders dan met ch kon uitspreken.
Geheel hetzelfde neemt men waar bij slaan (Got., Os., Ohd. slahan), sloech,
sloegen, geslagen en voor het mnl. o.a. ook bij dien (dijen, gedijen, Got. theihan,
Os., Ags. thîhan, Ohd. dîhan), imperf. deech, deghen, part. gedeghen; tien (tijen =
zeggen, beschuldigen, Got. teihan, Os. tîhan, Ohd. zîhan) imperf. teech, teghen, part.
geteghen; dwaen (wasschen, Got., Os. thvahan, Ohd. dwahan), imperf. dwoech,
dwoeghen, part, gedwaghen of gedweghen; vlaen (villen, Oudnoorsch, flâ(h), imperf.
flô(h), flôgum, part, fleginn), imperf. *vloech, *vloeghen, part. gevleghen.
Met wijziging van het enkelvoud des imperfectums, naar analogie van het
meervoud, heeft men in 't mnl. ook haen (Got., Ohd. hahan) en, genasaleerd, imperf.
hinc, hinghen, part. gehangen, evenals vaen (Got., Os., Ohd. fahan), imperf. vinc,
vinghen, part, gevangen.
Eene andere wijziging vertoont lachen, waarvan de ch niet aan de h beantwoordt,
maar aan hh, ontstaan uit hj. Het ww. had dus in het praesens (en alzoo ook in den
inf.) eene j achter den wortel aangenomen: Got. hlahjan, Ags. hleahhan, Ohd,
hlahhan, maar Os. hlahan. Zonder die j zou de h verdwenen en het werkwoord laan
geworden zijn, evenals slaan. 't Imperf. was echter in 't mnl. regelmatig loech, meerv.
loeghen. In het part, echter vertoont zich weêr die uit hj ontstane ch. Zien zou
denzelfden regel als de andere werkwoorden gevolgd hebben, als het geene w achter
den wortel had gehad, die het hier voor vergelijking minder
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geschikt maakt. Ook de mnl. ww. vrien (vragen) en plien (plegen) laat ik
kortheidshalve onbesproken.
Wij hebben alzoo behalve tien (trekken) nog minstens zeven werkwoorden, die
in de middeleeuwen in 't zelfde geval verkeerden, die namelijk in het praesens (en
de daarmeê samenhangende tijden, dus ook in den inf.) den keelklank hadden
uitgestooten, maar dien keelklank in de drie andere hoofdvormen en de daarvan
afgeleide tijden en wijzen onder den vorm g (of ch) hadden behouden: tien (zeggen),
dien, slaan, dwaen, vlaen, haen, vaen.
Geen wonder dus, dat zij ook neiging vertoonden om in alle tijden en wijzen, waar
die g niet behoorde, haar toch in te voegen; en vandaar ook al vroeg hangen en
vangen, en in de latere middeleeuwen tiegen, dijgen en vlaeghen (door Kiliaen
opgegeven), die nu weêr in onbruik geraakt zijn, en tijgen, dat we in de samenstelling
aantijgen nog gebruiken. Dijen is wel zonder g in gebruik gebleven, maar wordt nu
zwak vervoegd, en is dus weêr in een ander opzicht verbasterd. Alleen slaan heeft
zich gehandhaafd, maar is in sommige dialecten, met name in het Groningsch, ook
den verkeerden weg opgegaan, door in slagen te veranderen, evenals ook met het
Hd. schlagen gebeurd is. In 't Hd. is ook zeigen voor zeihen in gebruik gekomen
evenals fangen en hangen, maar daar heeft ziehen zich integendeel weêr gehandhaafd.
Uit denzelfden overgang van h in g is ook het bestaan van andere verwante woorden
met en zonder g naast elkaar te verklaren, b.v. ruig naast ruw, hoog naast hoovaardig,
slag naast slaan, rijgen naast rij, tig in twintig, dertig enz. naast tien, het verouderde
dieghe naast dij, zijgen (ziften) naast het mnl. sye (zeef) en zwager naast het mnl.
sweer (schoonvader).
Groningen, 5 Januari 1886.
JAN TE WINKEL.
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Rinnen, Gerinnen, Rennen.
Aan het slot eener letterkundige ontleding van Bilderdijk's zangstukje De Rozen,
door mij geplaatst in een voorgaanden jaargang van dit tijdschrift (Noord en Zuid,
VII, 276), gaf ik ook een paar taalkundige aanmerkingen, betreffende de woorden
geronnen en betogen, beide voorkomend in dit gedicht.
In de laatste aflevering (ibid., IX, 28) heeft de heer Frans Willems gedacht, eenige
bedenkingen te moeten in het midden brengen tegen de juistheid dezer aanteekeningen.
Het was mijn voornemen, deze bedenkingen niet onbeantwoord te laten. Toen ik
voor mijne wederlegging eenige plaatsruimte vroeg aan de redactie, bleek het echter,
dat de heer Jan te Winkel mij alreeds was voor geweest, en zijn artikel gezet was
terwijl het mijne nog eerst moest geschreven worden. Ik erken evenwel gaarne, na
kennisneming van het opstel des heeren te Winkel - waartoe mij door de vriendelijke
bemiddeling van den heer T.H. de Beer beleefdelijk vergunning werd verleend, - dat
de lezer niets verliezen zal bij deze onverwachte verwisseling in den persoon des
verweerders.
Behoudens eene enkele kleinigheid, hieronder te vermelden, sluit ik mij volkomen
aan bij hetgeen de heer t. W. inbrengt tegen de ongegronde bedenkingen van mijn
geachten tegenspreker.
Intusschen hecht ik er prijs aan, ook een bescheiden aandeel te hebben in de eer
der wederlegging. Ter aanvulling dus van het bovenstaande, weze het mij vergund
ook nog enkele regelen te wijden aan de bestrijding der meeningen van den heer
Willems.
Het werkwoord gerinnen, even als zijn simplex rinnen, noemde ik in onbruik
geraakt, ter uitzondering alleen van het verl. deelw. geronnen, hetwelk nog als
hoedanigheidswoord voorkomt ter bepaling van sommige namen van vochten, als
melk, bloed, enz. In de algemeen gangbare taal is dit wel onbetwistbaar. Niet alleen
de puristische Woordenlijst van De Vries en te Winkel, maar ook zelfs Van Dale's
Woordenboek, dat anders toch niet zoo nauw ziet op een verouderd of gewestelijk
woord, kennen noch het een noch het ander. Alleen geronnen komt natuurlijk in
beide werken voor, terwijl in het laatstgemelde boek daarbij uitdrukkelijk staat
aangeteekend, dat dit ‘eigenlijk het verl. deelw. van het oude gerinnen, samenvloeien’
is.
Bij nader onderzoek is mij thans gebleken, dat rinnen en zijne afleiding gerinnen,
al sedert meer dan anderhalve eeuw door de taalkundigen worden bestempeld met
het praedicaat VEROUDERD of een ander van gelijke beteekenis. Immers, in Lambert
ten Kate's Eerste proeve van geregelde afleiding (Aenleiding, II, 323) lees ik: ‘Ons
praet. part, geronnen, coagulatus, conglobatus, en samen-
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geronnen, confluxus, is nog zeer gemeenzaem in gebruik, schoon de rest van 't verbum
in dien zin nu genoegsaem versleten is.’
Wat dus reeds in 1717 genoegzaam versleten heette, mocht ik wel in 1884 verloren
noemen, zelfs al bleek het, hetgeen de heer Willems thans beweert, dat het woord is
blijven voortleven in de gewestspraak eener enkele streek.
Als bijdrage tot de kennis van het Kempisch dialect, en zelfs van de geschiedenis
der algemeene Nederlandsche taal, kan de mededeeling van mijn geachten stadgenoot
hare waarde hebben, althans indien het waar wordt bevonden, dat het werkwoord
rinnen nog in den mond der Kempenaren voortleeft. Persoonlijke kennis van het
bedoelde dialect ontbreekt mij, om daarover mede te spreken; maar ik moet toch
getuigen, dat een door mij geraadpleegde geboren Kempenaar mij verklaard heeft,
wel het adjectief geronnen en de afleidlng runsel of ronsel (gestremde melk) bij
gehoor te kennen, doch niet de verbogen vormen van het werkwoord zelf. Leeft
rinnen dus inderdaad voort, in den zin dien de heer W. er nog aan toekent, dan is het
slechts bij wijze van uitzondering, en enkel in een klein gedeelte der provincie
Antwerpen.
Nu valt te bezien of geronnen moet beschouwd worden als behoorende tot rinnen
of tot het daarvan afgeleide gerinnen. De heer W. schijnt aan het bestaan van dit
laatste werkwoord niet te gelooven.
Wellicht heeft hij, na de lezing van hetgeen de heer te Winkel hierboven
mededeelde, alreeds ingezien dat geronnen door mij niet ten onrechte tot het
compositum gerinnen werd teruggebracht. Mocht hij daaraan nog langer twijfelen,
dan zou ik hem in de eerste plaats verwijzen naar het Woordenboek der Nederlandsche
taal van Dr. P.J. Cosijn en Dr. E. Verwijs (3e reeks, 3e aflev.). Ik schrijf daaruit over
(kolom 359):
‘De grondbeteekenis van ge- is samen, mede: het voorvoegsel duidt derhalve in
de eerste plaats eene verbinding of vereeniging aan, hetzij van personen of zaken,
hetzij van werkingen, in onderscheidene opvattingen. De oudere taal vormde door
middel dezer partikel vele samenstellingen, welke thans door voorvoeging van samen
of mede aan het grondwoord worden teruggeven.’
En verder, kolom 362:
‘ge- wordt voorts gevoegd voor transitieve en intransitieve ww. in dezelfde
beteekenis, als waarin samen in samenstellingen gebezigd wordt. In onze taal zijn
slechts weinige voorbeelden van dit gebruik te vinden. In het oud-germaansch, met
name het gothisch, was het meer gewoon.... In de hedendaagsche taal komen voor:
geronnen, verl. deelw. van gerinnen, Hd. gerinnen, eigenlijk samenloopen, t.w. tot
een vasten toestand, derhalve in toepassing op vloeistoffen, zooveel als stollen.’
Ook zou ik mij kunnen beroepen op Dr. W.L. Van Helten,
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Het werkwoord in zijne vervoeging en afleiding, 83, waar geronnen ook wordt
opgegeven als verl. deelw. van ‘een verloren gerinnen.’1)
Doch ik verkies mij te wenden tot ons aller meester, tot Jacob Grimm, Deutsche
Grammatik 3r Theil. Daar heet het, p. 835:
‘Nicht selten liegt im composito ein begriff der dauer und des anhaltenden’, en
als bewijs daarvoor wordt, benevens de werkw. gesitzen, geligen, geswîgen, gefriesen,
etc. ook ge-rinnen vermeld.
En elders, p. 842:
‘Privative bedeutung entwickelt sich aus dem begriffe cum: gerinnen, d.i.
zusammenfliessen, folglich aufhören zu fliessen,’ dus zooveel als stollen, gelijk het
in het Nederlandsch Woordenboek wordt gezegd.
Ook 833: ge- entspricht dem lat. com-, con-, co- und bestimmt gleich diesem den
sinn des einfachen Wortes.... goth. rinnan (fluere), ga-rinnan (confluere).... Ahd.
ka-rinnan coagulari.... Nhd. rinnen, gerinnen.’
Indien deze aanhalingen niet genoegzaam afdoende mochten schijnen, zou ik in
het Gotisch niet alleen het door Grimm vermelde deelwoord ga-runnans, Marcus I,
33), maar ook andere vormen als den onvolm. verl. tijd, 3n pers. mv., garunnan
(Marcus XIV, 53, Johannes XII, 11), den optatief 1n pers. mv. ga-rinnaima (Ephesen
IV, 13) en andere2) kunnen vermelden, welke het bestaan van het compositum
garinnan met de eigenlijke of eenigszins overdrachtelijke beteekenis van
samenvloeien, samenkomen, zich vereenigen, boven allen twijfel verheffen.
Intusschen is het echter waar, zooals Grimm zelf het reeds heeft opgemerkt, dat
de oorspronkelijke kracht der voorvoegsels dikwijls op den duur in de samenstelling
verloren gaat. Zoo gebeurt het met de onscheidbare partikels be-, er-, ver-, en ook
met ge-, waarvan de beteekenis somwijlen niet meer of slechts nog op duistere en
vage wijze gevoeld wordt in de samenstelling. Dit schijnt mij dan ook het geval te
zijn met gerinnen, in den volgenden tekst:3)

1) De gissing van den heer te Winkel, dat Dr. Van Helten's Kleine Spraakkunst bl. 18 mij
‘vermoedelijk (?) voor den geest stond’, toen ik de aanmerking schreef, welke aanleiding
geeft tot dit debat, doet mij dit boekje, dat mij overigens niet onbekend was, ter hand nemen.
Daarin staat, inderdaad, gerinnen ook opgegeven als een in onbruik geraakt sterk werkwoord,
waarvan in geronnen een spoor is bewaard.
2) Ik citeer de bewijsplaatsen, opgegeven in het Wörterbuch achter Stamm's Ulfilas, neu
herausgegeben van Dr. Moritz Heyne, 7e uitgaaf, 1878.
3) Waarvan ik de aanwijzing dank aan het Woordenboek van Oudemans, 2e deel, p. 545. Het
zijn de verzen 90-95 van het gedicht De borcht van Vroudenrijc, die Augustijnken maecte
(Blommaert, Oud-Vlaemsche gedichten, derde deel, p. 145.)
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Die hier na heeft die meeste macht
Dat es Mijnher Cleer-besach;
Want hi behoet nacht ende dach
Die twee vensteren, dat daar binnen
Neghene vulnesse en mach gherinnen,
Noch comen in negheenre wijs.

Hier zal gerinnen toch niets anders beteekenen dan het eenvoudige rinnen, vloeien,
loopen, hetzelfde nagenoeg als het daaropvolgende comen. De verklaring die
Oudemans t.a.p. geeft: voortgevoerd worden, doet ten onrechte denken aan een
passief, terwijl de beteekenis hier als elders die van een intransitief ww. is.
Ook is wel eens verwarring ontstaan tusschen de beide wn. rinnen en rennen, als
blijkt uit:
Watsi sochten, wat si rinden,
Sine consten enen pape niet vinden.
(Oudemans, 5e deel, p. 861.)

Hier is rinnen = loopen; wij zouden thans in deze beteekenis schrijven renden.
Een ander voorbeeld, ook door Oudemans geciteerd en ontleend aan Van Heelu,
heeft een ww. rinnen, hetwelk, op gezag van Kiliaan, verklaard wordt door rennen;
doch het kan misschien evengoed opgevat worden in den figuurlijken zin van vloeien,
stroomen. Ook het Gotische ga-rinnan wordt telkens gezegd van eene schare volks,
van eene menigte1).
Men vindt zelfs een ww. ronnen, waarvan bij Oudemans twee voorbeelden worden
vermeld, beide van Maerlant:
Die ghene die jegen die kerke waren
Quamen met gewapijnden scaren,
Ende namen uten cloestre nonnen,
Ende dadense al naect vor hem ronnen.
(Sp. Hist.)
Te somere, als berch ende dal
Es versiert mettier sonnen
Men siet hun tween tegadere ronnen.
Alex. X. vs. 122.

Dit ronnen is een andere vorm van rennen, loopen.
De heer Willems verklaart niet te weten, waarom rennen door

1)

Van Haren, ende ander liede
Die torsse waren, doen dit ghesciede,
Hilden si voor die porte binnen
Ende lieten die ghemeinte rinnen
Buten, sonder leidsman.
(Van Heelu, vs. 1882.)
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mij1) een grondwoordwerkwoord (niet grondwerkwoord) werd genoemd. Rennen is,
naar zijne meening, ‘niets anders dan eene klankverwisseling van rinnen, en staat
met dien stam nagenoeg in dezelfde verhouding als zetten met zitten, leggen met
liggen, vellen met vallen.’ Het kan den heer W. nochtans niet ontgaan zijn, dat rinnen,
zitten, liggen en vallen sterke werkw. zijn, terwijl rennen, zetten, leggen en vellen
zwak verbogen worden. Vanwaar dit verschil, indien hier slechts eene eenvoudige
klankwisseling als van hart hert, vogel veugel of dergelijke in het spel ware?
Het onwetenschappelijke nagenoeg heldert natuurlijk dit verschijnschijnsel
geenszins op.
Wat daarvan is, wordt hierboven aangestipt door Dr. te Winkel, en staat verder te
lezen in de hoogergemelde taalkundige werken. Den belangstellenden lezer verzende
ik bij voorkeur naar Dr. van Helten, Het werkwoord enz. Terloops meen ik hier te
moeten wijzen op de omstandigheid, dat de oude Lambert ten Kate, dien ik met elken
dag nog meer en meer leer bewonderen, en wien zelfs de geniale Grimm zeer veel
verschuldigd is, het juiste verband schijnt gevoeld te hebben, waar hij Got. urranjan
afleidt van het praeter. indic. urran.
Kortheidshalve onthoude ik mij van eenige verdere uitweiding, betreffende de
afleidingen van het werkwoord rennen, en de samenstellingen als renbode, renloop
en andere, die nog in onze taal voorhanden zijn.
Wat het zoogezegde werkwoord tiegen aangaat, zoo wensch ik voor het oogenblik
niets anders te voegen bij hetgeen Dr. te Winkel dienaangaande in deze aflevering
heeft geschreven, dan de enkele opmerking dat de g oorspronkelijk een
ontploffingsgeluid is. De aspiratie h werd somwijlen uitgestooten tusschen twee
klinkers, en somwijlen verscherpt tot die explosieve g. Het bestaan dezer letter in
sommige vormen der woorden geeft daarom geen recht om er de aanwezigheid van
denzelfden klank in andere vormen uit af te leiden. Uit betogen concludeeren tot
tiegen, is al niet beter dan, op grond van zag of zicht, te besluiten tot een noemvorm
ziegen in plaats van zien.
Antwerpen, 2 Februari '86.
ARTHUR CORNETTE.

1) Hierin volgde ik Dr. Van Helten na. De benamingen wortelwerkwoord en
grondwoordwerkwoord zijn zoo juist en geriefelijk, dat ik ze in mijn onderwijs heb ingevoerd,
hoewel ik de spraakkundige terminologie van dezen schrijver niet op alle punten verkies te
volgen.
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Maerlant,
Wap. Martijn, I. vs. 923.
De moeielijkheid is hier gelegen in het werkwoord beniden, en van de richtige
vertaling van dit woord hangt alles af. In tegenstelling van de bl. 7 van afl. I, Jaarg.
IX gegevene door de H.H. J.E.t.G. en Th. Stille:
‘Dit juist kunnen vrouwen niet velen’;

en: ‘Dit maakt dat de vrouwen (hen) niet kunnen velen’, zou ik aan die van Siegenbeek
(Nieuwe Werken v.d. Mij. v. N. Letterk., III, bl. 219) de voorkeur geven: deze is de
eenig ware. Uit de Latijnsche vertolking (Vad. Museum, I, bl. 163, vs. 1045 en vlgg.)
van het woord beniden hier ter plaatse, blijkt het gewis evenmin als uit die van
hetzelfde woord in vs. 329 van den Derden Martijn, doch uit het zinsverband alleszins
voldoende. Wij hebben strophe 71 maar te lezen, om ons daarvan te overtuigen:
‘Vrouwen siin bi naturen goet:
Si slachten den wine enter gloet,
Die de werelt verbliden;
Die te vele des wiins indoet
Ente na den viere set den voet
Hine cans niet geliden:’

dus wijn en vuur, van nature alles behalve schadelijk, worden van een zegen een
vloek door misbruik. Wie zich bedrinkt of brandt.... aan wien of waaraan de schuld?!
Desgelijks met de min. ‘Vrouwen minne’ zou een zegen zijn (‘prosperatur’ heeft
Bukelare, vs. 1054), indien de mannen zich behoorlijk wisten te beheerschen, maar
dat kunnen zij (‘ignari’ bij Bukelare vs. 1055) niet in hunne verblinding:
Nu werden si van minnen verwoet,
Diere dompelike toe tiden (tien, gaan):

en wat is het gevolg? In plaats van de schuld te geven aan eigen zwakheid, merken
zij de vrouwen aan als de oorzaak van hun ongeluk, - de vrouwen ‘die van nature
goed zijn’; ‘dat vrouwen minne’, wel verre van een zegen, een vloek kan worden
door de onnoozelheid der mannen (‘diere dompelike toe tiden’),
‘Dit doet vrouwen beniden’,

d.w.z. dat is de reden, waarom aan vrouwen ‘een kwaad hart wordt toegedragen’:
Siegenbeek t.a. pl., die er bijvoegt: ‘zoo zeggen wij nog (nam. in 1834): den nijd op
iemand hebben voor hem haat, vijandschap toedragen’; Verwijs, Gloss, vertaalt
beniden met bestrijden, vijandig behandelen (bl. 196), eene opvatting, waaraan
Verdam, Mnl. Wdbk. I, sub. 2. b. zijn zegel hecht. De door mij aangetogen plaats uit
den derden Martijn staaft haar gewis niet minder.
Utrecht 86. 1. 13.
PROF. H.E. MOLTZER.
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Verklaring van uitdrukkingen uit Huygens.
Naar aanleiding van ingekomen vragen ontvingen wij het volgend schrijven:
Geachte Redactie.
Volgaarne voldoe ik aan Uw verzoek en laat de beantwoording der vragen van
den Heer J.L. te W. hieronder volgen. Ik maak tevens van deze gelegenheid gebruik
om hem en al degenen, die mij de eer bewezen, privatim mijne hulp in te roepen tot
opheldering van passages, welke hun duister gebleven waren, te berichten, dat eerlang
eene verbeterde en veel vermeerderde uitgave mijner Nalezingen het licht zal zien,
waarin ik hoop alles, wat eenige moeilijkheid oplevert, te bespreken en, zooveel in
mij is, te verklaren. Vragen of wenken, daarop betrekking hebbende, zullen door mij
met erkentelijkheid ontvangen worden.
Hoogachtend,
H.J. EIJMAEL.
Blz. 209 r. 1 v.o.
Waarom en ben ick niet soo kostelick als flus?
Flus beteekent zoowel daareven, zoo even, straks, als aanstonds.
Er woei een vlaag, het kind glêe uit
En tuimelde in het diep.
‘Ter hulp!’ zoo krijscht het noodgeluid,
Waar flus het knaapje liep. (Bogaers).

Ik zal flus of flusjes komen.
Blz. 212 r. 19 v.b.
ons recht, dat overlangh verschenen,
Gereet staet te voldoen.

Deze uitdrukking wordt opgehelderd door wat er onmiddellijk op volgt:
ons recht ter heerlickheit
Van's Vaders erffenis en eewigh' eewigheit.

Ons recht beteekent dus ons aandeel aan de eeuwige zaligheid, ons door Christus'
kruisdood gekocht; het wordt hier vergeleken met eene schuld, wier vervaldag lang
verschenen is en die men bereid is te voldoen.
Blz. 214 r. 13 v.o.
Totdat sy 't samen sien en voelen en besinnen.

Versta: totdat zij het, tegelijkertijd, waarnemen en beseffen; d.i. zij gelooven niet,
dat zij weder gezond kunnen worden, totdat zij het zien en gevoelen en dus tot de
overtuiging komen, dat het zoo is.
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Blz. 218 r. 6 v.b.
Is reden voor haer, sy verduyv'lense met vreesen.

D.w.z. Hebben zij (de weduwen en weezen) rede en billijkheid voor zich, dan
overduivelen de machtigen ze door hun vrees aan te jagen, d.i. maken zij ze door
vreesaanjaging beangst, om voor hun goed recht op te komen.
Blz. 218 r. 13 v.b.
Sy sien maer door de duygen
Van haer bekuypingen, onachtbare getuygen
Van wel-geworven eer.

Onachtbare getuygen heeft betrekking op de eerzucktige, niet op bekuypingen. Versta
dus: Zij zien slechts door het weefsel hunner intriges (de duygen van haer
bekuypingen), zij, de verachtelijke getuigen van rechtmatig verkregen eer. (Huygens
heeft hier, gelijk later blijkt, voornamelijk de hovelingen op het oog).
Blz. 219 r. 4 v.b.
't Vel-diepe rood en wit, dat met den dagh verdwijnt,
Eerbieden sy niet min dan boter tot den boêm toe.

De roode en witte gelaatskleur, die niet dieper dan het vel gaat en met den dag aan
frischheid verliest, wordt door hen even hoog geschat, als drong zij door tot het
vleesch, en was dus zoo duurzaam als het leven. Zij stellen dus eigenlijk een vat, dat
slechts aan de oppervlakte met boter gevuld is, gelijk aan een, dat boter tot den bodem
toe heeft.
Blz. 219 r. 19 v.o. en vlgg.
En de bruyd werdt een versleten pop enz.

Versta: De bruid wordt gelijk aan eene oude, versleten pop, welke de kinderen wel
op nieuw kleeden en kappen, maar toch nooit met die ambitie, welke ze hen in des
kramers winkel voor de volmaaktheid der volmaaktheden deed aanzien, voor aleer
zij hun kermisgeld aan den aankoop er van verspild hadden.
Blz. 223 r. 3 v.b.
en sy gaen op het merck
Van eer en onderhoud stantvastelick te werck.

De moedigen hebben steeds als doel of oogmerk voor oogen twee
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zaken: het behalen van eer en het voorzien in bun onderhoud. (Huygens doelt hier
op de huursoldaten, die hij vijfstuyvers-blinden 's daeghs noemt).
Blz. 223 r. 6 v.b.
Als de spruyt het water over bloemen
Of over webben drijft.

Webben beteekent hier weefsels, linnen, dat gebleekt wordt en te dien behoeve met
water begoten.
Vergel. Cost. Mal. v. 139: nieuwe Wormenwebb; en ibid. v. 365: Waer' 't onze
webben, enz.
Dat hier niet aan spinnewebben gedacht kan worden, hoop ik in het hierboven
aangekondigde werk nader aan te toonen.
Blz. 223 r. 13 v.b.
Ja, maer van achteren maekt yet den stouten krijger
Den honger en de eer.

Yet, iets, heeft tot verklarende appositie: De(n) honger en de eer. Dit zijn de
drijfveeren, welke den krijger stout maken. Vergel. boven: Eer en onderhoud.
Blz. 223 r. 13 v.b.
in d' eere wil yet blaecken,
Dat schijn heeft van een man recht tot een man te maecken.

In de eer schittert iets, dat den schijn heeft van iemand eerst recht tot een man te
maken. Waarom dat echter slechts een schijn is, wordt in de onmiddellijk volgende
regels verklaard.
Blz. 224 r. 7 v.o. en vlgg.
Zij wijken onbesuisd, en die zich het spoedigste omkeert, den vijand de hielen laat
zien en zorgt, dat hij den wind van achteren krijgt, (het gevaar den rug toekeert)
meent dat hij scherper in den wind zou zien (een meer voorzichtigen maatregel
neemt), dan zij, die aan het onweêr het hoofd bieden; zij (die aldus te werk gaan)
zien niet in, dat de man, die zijnen vijand moedig tegentreedt, hetzelfde vermag als
deze, en hij dezen kan overwinnen en verslaan; dat men bij het op de vlucht gaan wij zullen eens niet van schande of eer spreken - alle hoop op overwinning laat varen;
eindelijk, dat een man, die vlucht, zijn lijf prijs
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geeft, en, zoo hij or in slaagt zijn leven te redden, in 't vervolg zijne oogen van
schaamte zal moeten neerslaan.
Blz. 227 r. 12 v.o.
en sy en siet het niet,
Onnoosel' oogeloos, dat hy se niet en siet;
Sy siet het snel en wel.

De geblankette juffrouw ziet niet (beseft niet) dat haar bewonderaar haar eigenlijk
niet ziet, daar zij haar gelaat met ‘een smeerigh rood’ en ‘een konstigh wit’ bedekt
heeft; of liever, hervat Huygens, zij ziet dat dadelijk heel goed, maar zij wil het zich
niet bewust zijn, (dan 't lust haar niet te weten). Er is dus slechts eene schijnbare
tegenstrijdigheid tusschen de gecursiveerde woorden.
Blz. 227 r. 6 v.o.
En soo bedrogh en liegen
Van 't naeste maegschap zijn noodsakelick, bedriegen
Hoort liegen met vermaeck;

Plaats nog ééne komma vòòr noodsakelick en de zin zal duidelijk zijn: wanneer
bedrog en leugen nauw aan elkander verwant zijn, dan is het noodwendig, dat het
bedrog gaarne de leugen hoort.
Vgl. blz. 230 r. 11 v.o.: Sy lyden, billick, niet, dat enz. en blz. 210 r. 11 v.o.: En
wij, als recht, die 't let en de aanteek. daarop in Noord en Zuid VIII No. 5.
Blz. 229 r. 1 v.o.
De man draeyt spits-gewijs.

Bij dit soort van dans draait de cavalier heel kort om zijn middelpunt, terwijl de dame
als het ware om hem heen zwaait.
Blz. 231 r. 10 v.o.
Ick zweer het op myn boeck: 't is langh mijn stijl geweest,
En, naer ick hoop of vrees, hij sal 't noch lange blijven.

Ten aanzien der eerste uitdrukking moet ik vooralsnog het antwoord schuldig blijven.
Mijne zienswijze dienomtrent is in den laatsten tijd gewijzigd: in de boven
aangekondigde uitgave hoop ik J.L. te vreden te stellen.
Naer ik hoop of vrees. Ik zal nog wel lang hoveling moeten
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blijven, zegt Huygens, en ik weet niet, of ik dat hopen of vreezen moet. Die betrekking
toch heeft hare licht- en schaduwzijden.
Blz. 231 r. 8 v.o.
het schoonst van sijn bedrijven
Betrouwt hij op syn oogh, dat door de mode siet.

Met het schoonst van sijn bedrijven bedoelt H. de kleedij, den opschik; in het oog
der hovelingen van dien tijd zeker eene der voornaamste bezigheden. Bij de
beoordeeling van wat mooi is of niet, vertrouwt hij op zijn oog en dit is geen
vertrouwbaar richtsnoer, daar het door de mode ziet, dien nevel enz. Dat H. hier op
de Kleedij doelt, blijkt uit zijne zinspeling op het Costelick Mal: 'k most noch eens
Kost'lick Mallen.
Maastricht, 2 November 1885.
H.J. EYMAEL.

Iets op zijn duimpje weten.
Het spreekwoord: ‘ik weet of ken het op mijn duimpje’ is zeer oud. Het is afkomstig
uit den tijd, toen men brieven en andere officiëele stukken met wassen zegels
bezegelde, dus uit den tijd, waaruit ook: ‘zijn zegel aan iets hechten’ en ‘met zijn
dood bezegelen’ stamt. Tegen de keerzijde van het zegel werd het tegenzegel
(contrasigillum) gedrukt, vóór de invoering hiervan echter drukte de zegelaar zijn
duim in het weeke was, ten bewijze dat hij en geen ander zijn zegel er op gedrukt
had. (M r . N. d e R o e v e r A z ., de Zegelverzameling, bl. 17). Aan den indruk van
zijn duim herkende de vorst, edelman, voogd of getuige dus, dat het zegel, en
daarmede ook het charter, waaraan het gehecht was, echt en waarachtig was.
Op een legpenning van Filips den Schoone komt dit spreekwoord als randschrift
voor:
‘Ic. kent. al op miin. duimken. anno 1491.’ (P.J. Va n D i j k v a n M a t e n e s s e ,
Revue Belge de Numismatique 1885 pl. VII N. 2).
Hiermede wordt bedoeld, dat hij die den legpenning gebruikte om er mede te
leggen, d.i. te rekenen (zie N. en Z. I bl. 255), het rekenen in den grond verstond.
Anderen brengen de uitdrukking in verband met de beweging, die men maakt als
men feiten of argumenten optelt: men brengt dan den rechter wijsvinger tegen den
linker duim, vervolgens tegen den volgenden vinger enz. Hiervan van het tellen op
de vingers is echter ook de uitdrukking afkomstig: men kan dat op zijn vingers
natellen.
Hilversum.
J.E.T.G.
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Vergelijkend Examen te Den Bommel, eiland Overflakkee.
Hoe hielden 2 ze ons benepen,
Die leelijke Franschen; pas twee jaar geleden!
Hoe wisten 3 hunne dertig Millioenen ons uit te kleeden,
Ons! handjevol menschen! 's Lands geld, ammunitie, tuigage, 4
Schepen, matrozen, soldaten moesten weg 5! De koeragie
Lieten ze ons alleen, om, wat zij, in hunnen overmoed, schonden
En vernielden, in Gods naam, van voren af aan, uit den grond
Weer op te halen. Ook hielden 1 wij, diep in onze zakken,
Een spaarpenning vast: of hij neer mocht smakken,
Die daar, op het hoogste van 't rad van fortuin
Stond te kraaien!
In 't eind lag hij ter neder; en het groen
Van den Oranjeboom sloeg, als de Lelies daarginder,
Hier uit den wortel weêr op, na een twintigjarigen winter.
STARING.

A.

1.
2 en 3.
4.
5.

Het geheel verklaren.
Verklaar deze vormen.
Wat weet ge van den uitgang age?
Wijs het zinsverband aan van: De koeragie tot.... Ook hielden wij.

B. Onderscheid het zinsverband van:
‘Het bericht, dat ik ontvangen heb, heeft mij getroffen’, en ‘het bericht dat hij
komen zal, heb ik ontvangen’.
C. Verklaar de vorming van:
Ten gevolge, tenzij en metterdaad.

A. 1.
Bovenstaande regelen zijn een fragment uit een gedicht, getiteld: ‘De Tuchtiging der
Algerijnen op den 27 van Oogstmaand 1816.’ 't Is een gesprek tusschen twee boeren
uit de Graafschap Zutfen: Engbert en Gartjan. Eerstgenoemde is als matroos op de
vloot voor Algiers geweest en heelhuids van de expeditie teruggekomen; hij vertelt
nu aan zijn vriend Gerrit Jan het geheele verloop van het bombardement, maar op
zijne eigen manier en in zijn dialect. Als hij verteld heeft, hoe het raasde ‘of et Jongste
Gerigte begost’ en hoe eindelijk ‘de schoelies eur nek mos bugen’, dan begint zijn
vaderlandsch hart te zwellen bij de gedachte, ‘dat onz schepen mee bi den dans waar!’
terwijl wij zelve nog zoo kort geleden in de macht der Franschen waren en geen volk
en geen schepen bezaten. Met hun dertig millioenen hadden de Franschen ons handje
vol
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Nederlanders uitgekleed: het geld, de ammunitie, de schepen, het volk, alles was ons
afgenomen. Zij lieten ons niets over dan den moed, om met Gods hulp later het
verlorene, en al datgene, wat zij in hunnen overmoed vernield of geschonden hadden,
te herstellen. Behalve dien moed echter, die ons overgebleven was, hadden wij op
een verborgen plaatsje nog een spaarpenning bewaard, met de geheime hoop, dat
Napoleon, die fransche haan, die op het toppunt van zijn macht was, die op het
hoogste punt van het rad van fortuin stond te kraaien, eenmaal weer naar omlaag
mocht vallen. En dat is gebeurd, Napoleon is gevallen, de twintigjarige
overheersching, die onze nationaliteit bijna verstijfd en gedood had, gelijk een strenge
winter de planten doet, is voorbijgegaan. Uit den afgehouwen oranjestam, schieten
weer nieuwe loten op, evenals in Frankrijk de leliën weer beginnen te bloeien. Men
moet weten, dat de leliën het wapen van het oude fransche koningshuis zijn, en dat
zij dadelijk na den val van den Corsicaan weer in eere hersteld zijn door Lodewijk
XVIII.
Laat ons hooren hoe Engbert zich in zijne moedertaal uitdrukte:
‘Hoe hield ze os beknepen,
Die lelleke Fransen; pas twee jaor verleen!
Hoe wist eure dartig miljoen os uut te kleen Os! handvol mensen! t Lans geld, amnisie, tugazie,
Schepen, matrozen, soldaoten mos weg! De koerazie
Liet ze os allenig, om, wasze, in eur euvermoed schond
En vernieldet, in Goos naam, van niis, uut den grond
Weer op te halen. Ook hield wi, diep in onz zakken
En spaorpennink vast: of he neer mog smakken,
Die daor, op 't hoogste van t rad van fortuun
Ston te kreien!
In t end lag he dale; en et gruun
Van d' Oranjeboom sloeg, as de Lelies daor ginter
Hier uut den wortel op, nao n twintigjaorigen winter.’

2 en 3.
Houden wordt tegenwoordig veelal onder de onregelmatige werkwoorden gerekend,
omdat de onvolmaakt verleden tijd hield eene l aanneemt, die niet in den stam
voorkomt. Deze beschouwing is echter onjuist, omdat de l wel degelijk tot den stam
behoort, en de tegenwoordige vorm houden eene wijziging is van den
oorspronkelijken: halden. In het oud-saksisch luidde het ww. haldan en nog heet het
in het hoogduitsch halten. De vervoeging: halden, hield, gehalden is dus regelmatig,
het ww. behoort met vallen, hangen enz. tot de 7e klasse der sterke ww. De
oorspronkelijke onvolko-
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men a heeft men nog in het z.n.w. gehalte en in de germanismen: halt! en halter.
Weten is een zoogenaamd ww. met opgeschoven verleden tijd. Zie verder hieronder.

4.
Age is een uitgang van vreemden oorsprong, die in 't fransch -age en in 't italiaansch
-aggio luidt. Vroeger schreef men -aadje zooals: plantaadje; sedert de invoering der
gewijzigde spelling van D.V. en T.W. echter heeft men de fransche spelling gevolgd.
Age vormt achter werkwoorden zulke z.n.w., die de handeling te kennen geven:
vrijage, slijtage, lekkage, boelage; of eene afzonderlijke handeling als: strijkage, of
die het voortgebrachte der werking aanduiden: stellage; achter z.n.w. vormt het
collectieven: tuigage, pluimage, pakkage, bosschage. In dierage heeft de uitgang het
karakter van een augmentatief of vergrootingsuitgang, overeenkomende met het ital.
-accio, zoodat dierage zooveel beteekent als een erg beest van een vrouw. Evenals
bosschage is dierage onzijdig; de overige woorden op age zijn vrouwelijk.

5.
‘De koeragie lieten ze ons alleen, om, wat zij, in hunnen overmoed schonden en
vernielden, in Gods naam, van voren af aan, uit den grond weer op te halen.’
Samengestelde volzin, waarvan de hoofdzin is: ‘de koerage alleen lieten ze ons,’
die vergezeld is van den beknopten bijvoegelijken zin: ‘om in Gods naam van voren
af aan uit den grond weer op te halen, wat zij’ enz. Deze zin is een bijvoegelijke
bepaling van koerage, maar heeft den schijn van een' doelaanwijzenden bijzin. ‘Om
op te halen’ is een locatieve infinitief. Tot voorwerpszin heeft deze laatste zin bij
zich: ‘wat zij in hunnen overmoed schonden en vernielden.’

B.
‘Het bericht, dat ik ontvangen heb, heeft mij getroffen.’ Hierin is ‘dat ik ontvangen
heb’ een bijvoegelijke bijzin, dienende ter bepaling van bericht, welk woord het
antecedent van het betrekkelijk v.n.w. dat is.
‘Het bericht, dat hij komen zal, heb ik ontvangen.’ In dezen zin is ‘dat hij komen
zal’ een voorwerpszin, omdat dit gelijk staat met het zelfst. n.w. zijner komst in den
objectieven genitief, als voorwerp van het overgank. w.w. berichten, dat hier als
abstracte zelfstandigheid in den vorm van bericht wordt voorgesteld. Wij hebben
dus deze aaneenschakeling van uitdrukkingen:
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Men bericht, dat hij komen zal (voorwerpszin).
‘Het bericht, dat hij komen zal’ (voorwerpszin).
‘Het bericht zijner komst’ (voorwerps tweede naamval.)

C.
‘Ten gevolge’ = te den gevolge, waarin te een voorzetsel is, dat den datief regeert,
en den gevolge de datief is van het gevolg.
‘Tenzij’ = het en zij, waarin het pers. vnw., en ontkenning, zij aanvoegende wijs
van het ww. zijn is, en de tweede ontkenning niet weggelaten is.
‘Metterdaad’ = met der daad, waarin met voorzetsel met den datief, en der lidwoord
in den vrouwelijken datief is, terwijl door assimilatie met der geworden is metter.
Hilv.
J.E.T.G.

Weten.
Weten is een der zoogenaamde werkw. met opgeschoven verleden tijd, dat is zulk
een, welks tegenwoordige tijd oorspronkelijk een verleden tijd was van een sterk
werkwoord. 't Is duidelijk dat die verl. tijd weet, weten alleen tot een verbum van de
ij klasse kon behooren; zoodat we die zouden af te leiden hebben van een werkw.
met infinitief wijten. En inderdaad kennen wij een werkwoord wijten, dat thans
toeschrijven, te last leggen beteekent, doch oudtijds zien beduidde en waarvan de
verleden tijd derhalve het zien, het waarnemen als vroeger gebeurd voorstelde. Welnu,
wat gezien, wat waargenomen is, is bekend; v/d. wijten: zien = weten: gezien hebben
(kennen).
Om nu te begrijpen hoe dit nieuwe werkwoord weten = kennen aan zijnen verl.
tijd wist (Mnl. wiste) kwam, herinnere men zich, dat die werkw. met ij, in 't Enkelv.
Imperf. ei, in 't Meerv. i hadden: wijten, weit (thans: weet), witen (thans: weten); dat
met dien Meervoudsstam 't nieuwe Imperf. gevormd werd, door achtervoeging van
de of te, zoodat dit hier witte luidde; en eindelijk, dat oudtijds d, t, of th, voor een t
overgingen in s en aldus uit witte, wiste ontstond. (vgl. moeste uit moette, last van
laden)
Ten opzichte der verandering van beteekenis, welke ons tegenwoordig verbum
wijten heeft ondergaan, stelle men zich den overgang aldus voor: zien; (met
vijandelijke bedoeling) zien; in het oog houden, met het doel om aanmerkingen te
maken; bestraffen, te laste leggen, de schuld geven, toeschrijven aan. Over witen en
zijne beteekenissen in het Mnl. zie men Prof. Verdam: Taal en Letterbode, Jrg. V.,
bladz. 35-42.
RED.
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De bepaling der voornaamwoorden.
In de Spraakkunst van Terwey lezen we de volgende bepaling der voornaamwoorden:
‘De voornaamwoorden duiden zelfstandigheden aan in tegenstelling van de
substantieven, welke zelfstangigheden noemen - of zij bepalen zelfstandigheden door
zekere toevallige kenmerken daarvan aan te geven in tegenstelling van de adjectieven,
welke blijvende kenmerken der zelfstandigheden beteekenen. In 't eerste geval dragen
zij den naam van zelfstandige, in 't laatste dien van bijvoegelijke voornaamwoorden.’
Deze definitie, die zich niet aanbeveelt door kortheid, heeft echter de verdienste,
dat zij met omzichtigheid gesteld is en zoo volledig alle gevallen tracht te omvatten,
als dat bij zoo geheel in aard verschillende bestanddeelen als de zelfstandige en
bijvoegelijke voornaamwoorden mogelijk is.
Tot recht verstand der aangehaalde omschrijving is noodig, dat men zich juist voor
oogen stelle, wat door de verschillende beperkingen en tegenstellingen bedoeld wordt.
Het zal dan wellicht blijken, dat men tot een geheel andere voorstelling komt dan
een oppervlakkige lezing zou doen vermoeden.
Elk zelfstandig naamwoord drukt op zichzelf een begrip uit; de substantieven zijn,
met andere woorden, de resultaten van een oordeel. Dit blijkt vooral duidelijk bij die
zelfstandige naamwoorden, welke zich laten terugbrengen tot werkwoorden; zoo laat
meel, het gemalene, zich terugvoeren tot malen; drank, het gedronkene, tot drinken;
band, wat bindt, tot binden, enz. Met de afgeleide substantieven is het niet anders;
verwijdert men de voor- en achtervoegsels, dan blijft de stam over, die in vele gevallen
weder tot een werkwoord teruggebracht kan worden. Zoo komt deksel van dek,
aanhangsel van hang enz., zoodat dus telkens weder een stam met verbale beteekenis
overblijft. (Zie Taalgids II, 159.)
Ditzelfde grondbegrip blijft aan de zelfstandige naamwoorden eigen, op welke
wijze, in welke verbindingen ze ook gebruikt mogen worden. Er is een hemelsbreed
verschil tusschen landhuizen, tuchthuizen, tuighuizen, lijkenhuizen enz., maar toch
is in alle het woord huis de uitdrukking van het begrip woning, of minstens overdekte
plaats. Het woord wagen behoudt in kruiwagen, spoorwagen, speelwagen, enz. steeds
dezelfde grondbeteekenis.
Met de zelfstandige voornaamwoorden is het geheel anders. Zij drukken niet elk
voor zich een eigen begrip uit: hetzelfde voornaamwoord heeft nu eens de eene, dan
weder eene andere beteekenis. Zoo stelt ik nu eens een man, dan een vrouw, dan
weer een kind of ook een dier of een levenloos voorwerp voor, naarmate

Noord en Zuid. Jaargang 9

147
een der eerstgenoemde als spreker optreedt, of een der laatste als sprekend voorgesteld
wordt. Hij en zij kunnen alle personen en zaken voorstellen, van wie gesproken wordt.
Die of deze kan op alle mogelijke personen of voorwerpen zien, naar mate zij zich
min of meer in des sprekers nabijheid bevinden.
Ofschoon dus èn de zelfstandige naamwoorden èn de zelfstandige
voornaamwoorden dienen om in den zin aan de gedachte uitdrukking te geven, doen
zij dit op geheel verschillende wijze.
Het substantief is de naam van een bepaald begrip; het noemt de zelfstandigheid,
zooals het eerste gedeelte onzer bepaling zegt.
Het zelfstandig voornaamwoord laat zich met het eigelijke begrip, dat door het
substantief uitgedrukt wordt, niet in; het wijst er slechts op (zie Cosijn § 142) en
houdt slechts rekening met zekere uitwendige of toevallige omstandigheden, als het
zich al of niet in de nabijheid des sprekers bevinden, de betrekking tot den spreker
of den toegesproken persoon, enz., of zooals onze definitie het uitdrukt: de zelfst.
voornaamwoorden duiden de zelfstandigheden aan.
Men heeft dus hier aanduiden niet op te vatten in den zin van aanwijzen in
eenigszins zwakker zin, zooals gewoonlijk verkeerdelijk gedaan wordt. Aanduiden
dient hier de beteekenis te verkrijgen van onderscheiden door zekere kenmerkende,
toevallige omstandigheden in het licht te stellen; die omstandigheden zien somtijds,
maar niet altijd op de plaats, waar het voorwerp zich ten opzichte van den spreker
bevindt. Het aanwijzen heeft steeds betrekking op de plaats.
Strikt genomen wordt alleen de plaats aangewezen door de aanwijzende
voornaamwoorden die, deze en gene. Met eenigen goeden wil zou men ook de
persoonlijke voornaamwoorden tot de plaatsbepalende kunnen brengen, namelijk
door ik als het middelpunt der omgeving aan te merken, terwijl de tweede en derde
persoon door den vorm van het persoonlijk voornaamwoord hun plaats ten opzichte
van den spreker eenigszins aanwijzen. Daaruit zou men dan weder kunnen laten
volgen, dat de bezittelijke voornaamwoorden als gevormd van den tweeden naamval
der persoonlijke, terwijl het verschil in casus het wezen van het begrip niet wijzigt,
op dezelfde wijze een betrekking van plaats aanduiden als de persoonlijke. Men zal
evenwel toegeven, dat bij deze laatste voornaamwoorden het begrip van plaats door
dat van het bezit geheel op den achtergrond gedrongen wordt, terwijl de vragende,
de bepalingaankondigende en de onbepaalde pronomina de plaats der voorwerpen
geheel in het midden laten.
Daarom ook is de bepaling, die in de Spraakkunst van Brill van de voornaamwoorden
gegeven wordt, nl. voornaamwoorden zijn woorden, die de voorwerpen aanwijzen,
met onderscheiding van de
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plaats, die zij in de ruimte innemen, ondanks het groote gezag van den schrijver, niet
dan onder voorbehoud aan te nemen.
Tot recht verstand van het eerste deel der definitie, in Terwey gegeven, is het dus
noodig de juiste beteekenis van noemen en aanduiden in het oog te houden.
Het tweede gedeelte der bepaling, dat op de bijvoegelijke voornaamwoorden ziet,
zoekt een juist begrip daarvan te geven door ze tegenover de bijvoegelijke
naamwoorden te stellen. Zij bepalen zelfstandigheden door zekere toevallige
kenmerken daarvan aan te geven - in tegenoverstelling van de adjectieven, welke
blijvende kenmerken der zelfstandigheden beteekenen.
Een bijvoegelijk naamwoord bij een zelfstandig naamwoord gebezigd bepaalt het
begrip, daardoor uitgedrukt, doet ons het voorgestelde meer in bijzonderheden
beschouwen. In eene ouderwetsche, gebeeldhouwde kast wordt het algemeene begrip
kast door het adjectief gebeeldhouwde nader beperkt, het alzoo bepaalde begrip wordt
nog nader bepaald door het bijvoegelijk naamwoord ouderwetsch. In een zilveren
horloge wordt het algemeene begrip horloge bepaald door zilveren.
Daarenboven drukken de bijvoegelijke naamwoorden, die voor een gedeelte
oorspronkelijk van werkwoorden afkomstig zijn, als vlug van vliegen, blank van
blinken, slank van slinken, dik van dijgen enz., op zichzelf een begrip uit, evenals de
substantieven.
Daaruit volgt dat, wil men in eene uitdrukking de beteekenis onveranderd laten,
men het bijvoegelijk naamwoord niet door een ander vervangen mag, tenzij door
een, dat met het eerste synoniem is. Zoo kan men in een zindelijk meisje het adjectief
niet vervangen door een ander als bijv. vuil, lief enz., zonder het begrip van het geheel
te veranderen; wil men het oorspronkelijke denkbeeld onaangeroerd laten, dan mag
men het bijvoegelijk naamwoord slechts vervangen door woorden als helder, net
enz., die met zindelijk overeenkomen.
Niet alzoo de bijvoegelijke voornaamwoorden. Deze laten het begrip zelf geheel
onaangeroerd, maar wijzen slechts een toevallig kenmerk aan, van geen ander belang
dan dat het voor het oogenblik de beteekenis van het substantief eenigszins bepaalt.
Het wezen der zaak laat het bijvoegelijk voornaamwoord echter buiten
beschouwing. Zoo laat in mijn jas het voornaamwoord mijn het begrip jas
ongewijzigd, evenals in zekere vrouw, het voornaamwoord zeker het begrip vrouw,
enz.
In tegenoverstelling met de bijvoegel. naamwoorden kan men het eene
voornaamwoord voor het zelfstandig naamwoord staande, gereedelijk door een ander
van geheel verschillende beteekenis vervangen, zonder het begrip van het geheel te
wijzigen. Ik kan
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zeggen: ik wil deze schilderijen verkoopen en ik wil mijne schilderijen verkoopen,
terwijl ik toch in beide gevallen dezelfde schilderijen bedoel, en dus het denkbeeld
geheel ongewijzigd blijft, ofschoon deze en mijn in beteekenis volstrekt niet met
elkander overeenkomen.
Uit het aangevoerde kan dus blijken, dat de bijvoegelijke voornaamwoorden het
begrip, door het zelfst. naamw. uitgedrukt, geheel onaangeroerd laten, terwijl de
adjectieven juist het begrip zelf wijzigen of zooals onze definitie het uitdrukt:
De bijvoegelijke voornaamwoorden bepalen zelfstandigheden, door zekere
toevallige kenmerken daarvan aan te geven - in tegenoverstelling van de adjectieven,
welke blijvende kenmerken der zelfstandigheden aanduiden.
Den Haag.
P. POOT.

Mogtende.
(Noord en Zuid VII, 361, VIII, 158.)
Een getrouw medewerker in dit Tijdschrift, die zich achter den pseudoniem
BRABANTIUS verschuilt, noemt mogtende eene ongerijmdheid op taalkundig gebied;
- welnu, ik geef dit toe, in de 16e eeuw schreef men even goed ongerijmdheden als
heden ten dage. Maar dat er moghende gelezen moet worden, is geheel mis en buiten
de bedoeling van L a m b e r t O p s y .
Hij schrijft: ‘de heeren van Bredenroeden hebben WELEER jurisdictie ghehadt’;
en bedoelt daarmede, dat zij die op 't oogenblik, dat hij schrijft, niet meer hebben;
verder laat hij volgen, dat die heeren aldaar een galg mochten zetten, d.w.z. in den
tijd, dat zij jurisdictie hadden, en drukt dit uit door het bedrijvend deelwoord in den
verleden tijd te gebruiken. Hij voegt eenvoudig, al is het dan eigendunkelijk, een
vierden tijd van het bedrijvende deelwoord bij de drie reeds bestaande: mogende,
gemoogd hebbende en zullende mogen.
J.E.T.G.
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Verrassen, brieschen, hijschen, loochenen.
Nog steeds verwacht ik antwoord op mijne vraag, waarom men verrassen (van rasch,
hd. rasch = überrasschen) met ss, maar daarentegen brieschen (‘dat met bruisen in
betrekking schijnt te staan,’ vergel. ook brausen) en hijschen (hd. hissen, IJslandsch
hisa) met sch schrijft, en voorts, waar de schrijfwijze van loochenen op berust, dat
toch afgeleid is van den Sing. Praet. van liegen en reeds in het Gotisch (laugnjan)
en het Oudsaksisch (lôgnjan) met een g geschreven werd.
C.

Antwoord.
Het bijvoeglijk naamwoord rasch is gevormd van den Germaanschen stam rath
(Indogerm. wortel rot) met den afleidingsuitgang -ska. Uit *rathska of *ratsqa is de
tandletter th (t) uitgevallen vóór den uitgang. De slotklinker viel volgens het
‘vocalische Auslautgesetz’ af. In het Gotisch moest het woord dus luiden *rasqs (de
slot -s is teeken van den nominatief); het Oudnoorsch heeft röskr (de slot-r is teeken
van den nominatief); het Oudhoogduitsch rosch, het Middelhoogduisch rosch, resch,
risch, het Nederlandsch rasch.
Hoogwaarschijnlijk is ons bijv. naamw. rad verwant met rasch. In rad treft men
alleen den uitgang -ska (-sch) niet aan.
Naast ons adjectief rasch bestaat het bijwoord ras, dat misschien naar analogie
van het adjectief rasch is gevormd, maar als bijwoord niet met -sch mag worden
geschreven, daar de uitgang -ska juist dient om bijvoeglijke naamwoorden te vormen,
en in den stam geen -sch voorkomt. Ras moet dus de spelling van 't bijwoord zijn.
Van rasch of ras werd nu een werkwoord rasschen of rassen gevormd, dat spoeden,
ijlen beteekende. Anna Bijns schreef b.v. rasschen, Camphuyzen daarentegen rassen,
en dat in een tijd, toen men ook in de spreektaal nog steeds verschil maakte tusschen
sch en s Naast rasschen (rassen) ontstond ook al spoedig het werkwoord verassen
(ook zich verrassen) in de beteekenis van bespoedidigen, verhaasten. Gewoonlijk
werd dit met ss geschreven.
Toen de spelling van verrassen dus moest worden vastgesteld, had men de vrije
keuze tusschen sch en ss. Het werkwoord toch kan zoowel van het bijwoord als van
het bijv. naamw. zijn gevormd. Daar nu het gebruik sprak voor ss heeft men de
spelling met sch niet aangenomen.
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Bruischen en bruisen.
Men neemt het bestaan aan van twee gelijkbeteekenende stammen: brusk en brus.
Van brusk komt het Middelnederlandsche bruiSCHen (Zie Verdam's Woordenboek).
B. v. ‘Het wait, het bruuscht daer dagelike’ (Rose, C. 5770). De spelling ‘bruischen’
zou dus ook nu nog uitstekend te verdedigen zijn. Van brus komt het Hoogduitsche
brausen, naar analogie van welk woord men tegenwoordig bruisen schrijft.
Brieschen staat met bruischen in verband. Daar het in het Middelnederlandsch
steeds briescen luidt en ook steeds met sc of sch werd geschreven, bestond er geen
reden om de spelling in briesen te veranderen.

Hijschen.
De afleiding van dit woord is onbekend. Men vermoedt, dat het afkomt met het
Vlaamsche hijse = hijschmachine. Verder schuilt de etymologie in 't duister. Men
heeft zich daarom, wat de spelling betreft, eenvoudig aan 't gebruik gehouden. Dat
de Duitschers hissen hebben is in dit geval geen reden voor ons om hijsen te schrijven.
't Is toch niet onwaarschijnlijk, dat de Duitschers het woord aan het Nederlandsch
hebben ontleend; en dat wel in een tijd, toen de sch in de spreektaal reeds tot s was
geworden.
Intusschen is 't zeer goed mogelijk, dat de schrijfwijze hijsen in in den grond der
zaak de voorkeur verdient.

Loochenen en liegen.
Het is onbetwistbaar, dat loochenen afkomt van liegen. De beschaafde uitspraak laat
echter zóó duidelijk eene -ch in 't woord hooren, dat er van een spelling loogenen
niet in ernst sprake kan zijn. Men had een middelweg kunnen kiezen en loognen
schrijven (verg. heuglijk in plaats van heuchelijk, enz.). Het verband tusschen
loochenen en liegen is in het taalbewustzijn echter niet meer zóó sterk, dat de regels
der afleiding en gelijkvormigheid de overwinning konden behalen op dien der
beschaafde uitspraak.
In zeer vele gevallen komen de vier of vijf spelregels van De Vries en Te Winkel
met elkander in strijd. Natuurlijk hangt de beslissing dan alleen af van de uitspraak
der vaders van onze nieuwe spelling. En voorloopig is 't zeker het best, zich daarbij
neer te leggen.
PAX.

Noord en Zuid. Jaargang 9

152

Nog lang na zonsondergang schitteren de toppen der hooge bergen.
Er zijn in de taal figuurlijke uitdrukkingen, die zoo dikwijls en op zoo verschillende
plaatsen gebruikt worden, dat men eenigszins moet opletten om ze als zoodanig te
herkennen. ‘Wanneer men geen hart voor de studie heeft is het verstandiger zich een
anderen levensweg te kiezen,’ zegt een hoogleeraar tot eenige studenten, waarvan
hij gemerkt heeft, dat studeeren niet bij hen op de werklijst staat. ‘Zij hebben zoo
geen hart meer voor hun volk,’ zegt op een hofje eene dienstbode in ruste tegen hare
buurvrouw, wanneer zij wil uitdrukken, dat tegenwoordig de jonge dienstmeisjes
geen liefde meer gevoelen voor de huisgenooten, waarmee zij dagelijks omgaan. De
man der wetenschap en het bestje, dat misschien niet eens lezen kan, gebruiken
beiden dezelfde figuurlijke uitdrukking en beiden onbewust. Het figuurlijke is bijna
verloren gegaan; geen hart is op weg om de eigenlijke uitdrukking voor het begrip
geen liefde te worden. ‘Op weg,’ zeggen wij, verstaat ons goed; nog is zij het niet
en hoogstwaarschijnlijk zal zij het nooit worden. Het woord liefde hebben wij in
onze taal te dikwijls noodig buiten het onderhavige geval om het te laten verdringen.
Zulke figuurlijke uitdrukkingen rangschikt men onder de rubriek ‘algemeen
eigendom.’ Zij geven geen levendigheid aan den stijl, ten eerste omdat zij niet meer
doen gevoelen, dat wij met oneigenlijke uitdrukkingen te doen hebben en zij dus al
het verrassende missen, waardoor hare minder algemeen voorkomende zusters onze
aandacht tot zich trekken, ten tweede omdat zij van den lezer geen inspanning vragen,
waardoor de belangstelling in den inhoud van zelve verdooft. 't Is hiermede als met
de spijzen, die wij tot instandhouding van het lichaam gebruiken. Een zelfde gerecht,
b.v. eene versterkende soep zal nu eens walging verwekken, dan weer ons doen
watertanden, al naarmate het wordt opgedragen in een morsigen nap of in zindelijk
aardewerk.
Den geduldigen lezer moeten wij verschooning verzoeken voor onze afdwaling.
Toch ligt zij niet geheel buiten ons onderwerp. O. i. moeten we evengoed de
figuurlijke taal leeren verstaan als de eigenlijke. Zonder kleingeestig of minachtend
te willen neerzien op andersdenkenden, wijzen wij er slechts op, hoe het niet hebben
leeren verstaan der oneigenlijke uitdrukkingen in de poëtische bijbelboeken, tot het
verkoopen van den meest tastbaren onzin aanleiding heeft gegeven en nog geeft. Het
was alleen onze bedoeling om eene proeve - maar ook niet meer dan dat - te geven
van het overbrengen der figuurlijke beteekenis uit de eigenlijke. Door stap voor stap
den weg te volgen, die afgelegd moest worden om van
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het eene tot het andere te komen, door bij elke schrede voorwaarts zich rekenschap
te vragen van ons handelen, worden wij geleidelijk gemeenzaam met dat middel der
taal en zullen wij in het vervolg gemakkelijker den kunstenaar in zijne snelle
bewegingen kunnen volgen. En dit is nog niet de schoonste vrucht, die wij van deze
methode plukken. Het oordeel wordt er door gescherpt; wij leeren er door inzien,
waar een schrijver van den rechten weg is afgeweken; wij behoeven niet meer te
wachten op de voorlichting van anderen, maar kunnen zelf het kaf van het koren
scheiden; ja, weldra valt het ons reeds bij eene eerste lezing in het oog of wij met
zilver of lood te doen hebben.
Als voorbeeld kozen wij bovenstaande uitdrukking, die zeker niemand ‘gemeen
goed’ zal noemen. Wij hoorden daarvan twee beteekenissen, die wij zonder nadere
bespreking in twee zinnen zullen trachten neer te leggen.
I. Victor Hugo zal, zoo hij geen memoires heeft opgesteld, in zijne laatste
levensdagen zich zeker niet alle bijzonderheden uit zijn veel bewogen leven hebben
kunnen herinneren, maar een nacht als die na de eerste opvoering van zijn ‘Maria
Tudor’ zal zelfs den stervenden grijsaard nog wel helder voor den geest hebben
gestaan. Hij heeft in waarheid kunnen ondervinden, dat nog lang na zonsondergang
de toppen der hooge bergen schitteren.
II. De wereldgeschiedenis in hare drie tijdperken is een leerschool voor de
menschheid. Vol bewondering en eerbied slaan de zonen uit het derde stadium de
blikken op naar de groote geesten uit de oude- en middelgeschiedenis, zetten zich
luisterend aan hunne voeten en rijk verzadigd begeven zij zich in het bezige leven
om zich heen, om daar te woekeren met de schatten ginds verzameld; onvermoeid
arbeiden zij voort met woord en daad, want al moge hun arbeid nu vruchteloos
schijnen, zij hebben in de werken hunner meesters bewaarheid gezien, dat nog lang
na zonsondergang de toppen der hooge bergen schitteren.
Zetten wij nu de overbrengingen naast elkander om te zien of hier of daar eenige
onjuistheid moge schuilen.
I.
II.
1. Een afgesloten merkwaardig tijdperk 1. De zon is hier een groot man, een
van het leven of eene enkele gewichtige waarachtig kunstenaar, of degelijk
gebeurtenis is de dag of wat eigenlijk den geleerde. Evenals de dagvorstin voor haar
dag maakt: de zon. Alles is helder
licht de duisternis van den nacht doet
verlicht, het kleinste voorwerp is nog met wijken, door hare stralen den mensch
het meeste gemak waar te nemen. Zoo verwarmt en vervroolijkt, zoo hebben de
ook is het in het leven gedurende een
groote mannen met hun verstand hunne
belangrijk
tijdgenooten
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tijdvak; elke gebeurtenis staat ons dan
helder voor den geest.
Maar de zon gaat onder; het tijdperk
wordt gesloten.

voorgelicht in de oudheid en in de
donkere middeleeuwen, hebben zij hen
trachten te verheffen en te veredelen.
Evenals de zon, schijnbaar het grootste
der hemellichamen, aller aandacht tot zich
trekt en alle hemellichamen door haar
licht doet verbleeken, zoo valt ook het
oog het eerst op de groote denkers en
kunstenaars, en worden hunne
medemenschen, bij hen vergeleken,
nietige aardwormen, individuën, die in
de groote menigte opgaan, omdat zij aan
het oog van den waarnemer ontsnappen.

2. De verschillende min of meer
merkwaardige bijzonderheden vloeien in
één en vormen ééne massa, een berg. Het
grootste gedeelte wordt met den sluier
der vergetelheid omhangen evenals het
grootste gedeelte van een berg door de
nachtelijke duisternis onzichtbaar wordt.
Een of meer gebeurtenissen blijven ons
altijd bij; en staren wij later op die groote
massa's, dan zijn die gebeurtenissen nog
duidelijk te onderscheiden, omdat zij toen
hebt genoeg ontvingen om nu, na het
verdwijnen der bron, als zelf lichtende
punten te kunnen optreden.

Een zaak is er echter, die eenige
moeielijkheid oplevert. Het genie, zoowel
als de nietigste sterveling, draagt een
menschelijk kleed en wat is een
menschenleven in vergelijking met de
eeuwen, die de zon reeds bestaan heeft,
die zij waarschijnlijk nog bestaan zal?
Hier worden de uitdrukkingen ‘als een
stofje aan de weegschaal,’ ‘als een
druppel aan den emmer,’ te zwak; hier
passen de woorden van Potgieter uit zijn
‘Florence’:

Verscheelt het iets, of ge op uw staf gebogen
De verste grens bereikt die 't leven kent,
Of afscheid neemt eer 't speeluur is vervlogen.
Na duizend jaar? Nog korter poos van tijd
Bij de eeuwigheid, dan de opslag duurt der oogen
Bij 't wentelen van de star die 't langzaamst glijdt!

Wanneer wij nu den mensch een zon noemen, dan vergelijken wij den tijd van zijn
bestaan, bij den tijd, dien de zon noodig heeft om haren dagboog te doorloopen. De
jeugd is de morgen, de mannelijke leeftijd de middag, de ouderdom de avond, terwijl
het sterven zijn beeld vindt in het ondergaan.
2. Nu blijft ons nog over te beantwoorden, wat de toppen der hooge bergen zijn. Ook
hier behoeven wij niet lang naar eene verklaring te zoeken. De gewrochten der groote
meesters trekken wederom het eerst onze aandacht. Wanneer wij een zeker tijdperk
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der geschiedenis zullen gaan bestudeeren, is het alsof wij ons in een vreemd landschap
verplaatsen vol afwisseling, vol van zaken, die ons uitnoodigen ons eenigen tijd
bepaald met hen bezig te houden. Het landschap heeft zijne boomen, zijne kruiden,
zijne planten, zijne menschen, zijne dieren en - zijne reusachtige gevaarten, die den
beschouwer van ontzag en eerbied spreken; het tijdperk der geschiedenis heeft zijne
gebeurtenissen, zijne zeden en gebruiken, zijne voortbrengselen van landbouw en
nijverheid, zijne middelen van bestaan en ook - zijne kunstgewrochten en ook die
spreken ons van eerbied en ontzag. En evenals de toppen der hooge bergen nog lang
nadat de zon is ondergegaan, schitteren, en den dwalenden en zoekenden reiziger
het einddoel van zijn tocht helpen vinden, eveneens zullen de schoonste gedeelten
dier meesterwerken, nog lang nadat hunne scheppers in den schoot der aarde het
moede lichaam hebben uitgestrekt, den mensch kunnen voorlichten op zijn moeielijk
levenspad.
Wij hebben in bovenstaande verklaringen zoo objectief mogelijk trachten te zijn.
Wij veroorloven ons nu een enkele vraag, n.l. is het gezond om een afgesloten tijdperk
eene zon te noemen, zijn de bergen niet werkelijk massa's, of schijnen zij dit slechts
als na zonsondergang de omtrekken der voorwerpen door de duisternis verloren
gaan? Het zou een reuzenwerk zijn zoowel om de bergen als om hunne toppen als
met den vinger aan te wijzen; trouwens is eenmaal de figuurlijke beteekenis begrepen,
dan zal elk voor zich wel eens dikwijls het oog richten naar de ‘toppen der bergen,
die nog schitteren lang na zonsondergang.’
11-12-1885.
JAN MAAS.
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Een paar fouten.
In de Batavische Arcadia van Heemskerk (uitgave Wolters en Rogge) komt onder
de aanteekeningen er ook eene voor bij deze regels:
‘Dit krijghsvolk was zeer ongebonden en uitgelaten, en meest uitheemsche zijnde,
konden met de ingezetenen kwalijk over een komen, verachtende de burgerschutters,
deselve met schelden bejegenende, waarover nu en dan woorden en somtijds ook
slagen vielen, soo dat de Hollandsche steden groot misnoegen op dese knechten
kregen, het oorloghsvolk en de burgerije niet wel in wapendienst bij den anderen
dienende. Hierover werden de burgerhopluiden klachtig, maar d' oversten der soldaten
sloegen 't in den wint en namen 't meer voor ruytervoer op.’
Bij dit woord ‘ruytervoer’ volgt deze aanteekening: Ruitervoer is datgene wat een
soldast wedervaart, of, zijn gewone voedsel. Ruyter van ruyten, verwoesten; bij
Kiliaen: evellere, destruere.
Naar mijne bescheidene meening bevat deze regel onzin. Ik heb een te goeden
dunk van Heemskerk's taal, om hem het lot van een verkeerde uitlegging te doen
weervaren; al bepaalt mijne verbetering zich slechts tot deze font. De beteekenis van
Ruytervoer is eenvoudig: handeling, levenswijze van een ruyter; voere beteekende
reeds in 't Mnl: handelwijze, bedrijf. ‘Van wapenen die edele voeren’ bet: de edele
wapenfeiten of krijgsbedrijven. En hebben we hier iets anders noodig?
Een andere onnauwkeurigheid vond ik laatst in een tijdschrift, dat o.m. ook woorden
verklaart. Spakerig, werd daar gezegd, in ‘spakerig weer’ was vroeger sparkerig
geweest en door syncope der r aldus geworden. Bij deze verbetering wensch ik de
waarschuwing te voegen, die vaak herhaald is, dat men zich niet zoo klakkeloos aan
't etymologiseeren moet zetten.
Verspaecken komt voor in de ‘Seghelijn van Jeruzalem’ en beteekent, ‘uitdrogen,
de vochten ergens uitnemen; slechts in 't deelwoord in gebruik: ‘verspaect =
uitgedroogd.
Evenals verbroeien wordt het toegepast op de zinnen, het denkvermogen, en
beteekent dan: verteerd, vernietigd. Nog zeggen wij ‘een spakerige lucht’ voor dor,
droog, verschroeiend.
Bij Kil. komt spaecke en spaekich voor met de beteekenis van ‘andus’ (droog).
Aldus de woordenlijst. Spaecke heeft dus met sparke, vonk niets te maken.
Leiden.
G. HOOGEWECHT.
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Vragen beantwoord.
1. Dr. Van Helten rangschikt in zijne Kleine Nederlandsche spraakkunst de
bijvoeglijke bezittelijke voornaamwoorden onder de bijvoeglijke naamwoorden.
Moest hij niet, om consequent te zijn, ook de bijvoeglijke aanwijzende
voornaamwoorden tot de adjectieven rekenen?
Neen, volstrekt niet. Volgens de bepaling, die Dr. van Helten van de bez. adj. geeft,
wijzen zij iemand of iets aan als zich kenmerkende door eene betrekking met den
bezitter of voortbrenger. Zij behooren dus volgens zijne beschouwing der adj. tot de
rubriek dezer woorden. Yan de aanwijzende voornw. (bijv. gebruikt) kan niet gezegd
worden, dat zij iemand of iets aanwijzen als zich kenmerkende door eene betrekking
met een of meer personen.
Zeg ik mijn hoed, dan wijs ik een hoed aan, die zich kenmerkt door eene betrekking
met den bezitter, hier: den spreker. Door uw hoed wordt een hoed aangewezen, zich
kenmerkende door eene betrekking met den aangesprokene. Zoo ook door zijn hoed,
wat betreft den 3den persoon. Doch door die hoed wordt immers geen hoed
aangewezen, die zich kenmerkt door eenige betrekking, met wien ook, noch met den
spreker, noch met den aangesprokene, noch met een 3den persoon. Met die hoed
wordt alleen een zekere hoed van andere hoeden onderscheiden en met meer of minder
nadruk aangewezen.
Eindhoven.
H.S. BROUNS.
De definitie, door dr. v. H. van 't bijv. n.w. gegeven, luidt:
‘Door een bijv. n.w. wijst men iemand of iets aan als zich door een eigenschap of
door een betrekking in ruimte of tijd kenmerkende.’
De bezittelijke adject. (bez. voornw.) dienen om iemand of iets aan te wijzen, als
zich kenmerkende door een betrekking met den bezitter of voortbrenger.
De rangschikkende bijv. n.w. (rangtelwoorden) dienen om iemand of iets aan te
wijzen als zich kenmerkende door een bepaalde betrekking in ruimte (rang) of tijd.
't Is dus zeer natuurlijk, dat dr. v. H. de bezittel. voornw. en de rangsch. telw. tot
de adjectieven rekent.
En de bijv. aanw. voornw. dan?
Deze wijzen ook eene betrekking aan in ruimte of tijd, doch geene bepaalde.
Uit hetgeen van de rangsch. telwoorden is gezegd en uit de voorbeelden, welke
dr. H. in § 91 zijner Kl. Spr. op de definitie van 't bijv. n.w. laat volgen, blijkt ten
duidelijkste, dat met de woorden eigenschap en betrekking bedoeld wordt: eene
bepaalde eigenschap, eene bepaalde betrekking.
De bijv. aanw. voornw. naderen dus tot de adjectieven; zij nemen het karakter
daarvan aan, zooals dr. v. H. in § 157 Aanm. zegt.
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Zij moeten echter, om te voldoen aan de definitie, niet tot de adj. gerekend worden.
F.
DE R.
2. In een verhaal van A.J. de Bull, getiteld Moeders pappot, komt de volgende zin
voor:
‘Maar hoe moet dat dan?’ vroeg ze niet zonder angst, hoewel ze den treurigen
toestand van zaken nog niet ten volle begreep, want eerst langzamerhand was 't water
zoo hoog aan de lippen gekomen, en zij had zich onwillekeurig en zoetvoerig
bezuinigd, wegens ‘de dure tijden’ zooals zij dacht, hoewel 't hem daaraan niet
zoozeer haperde dat de beurs plat werd, maar veeleer, dat er niet meer zooveel als
vroeger in kwam.’
Wat beteekent hier zoetvoerig, en hoe is de samenstelling van dit woord?
Zoetvoerig is naar onze meening een bijv. n.w, samengesteld door middel van
afleiding. Het woord is dan ontstaan uit het bijv. n.w. zoet en 't zelfst. n.w. voer met
achtervoeging van ig (hebbende).
Zoet beteekent oorspronkel. aardig, lief, zacht (vgl. Eng. sweet).
Evenals het bijwoord zachtjes kregen we het bijwoord zoetjes. Dit bijwoord kreeg
ook de beteekenis van langzaam; en geen wonder: van de beteekenis aardig, lief,
zacht, op bedaard, is geen groote sprong, en worden bedaard en langzaam niet
synoniem gebruikt?
Ja, zelfs de woorden zachtjes en zoetjes zijn eigenl. niet noodig ter verklaring,
daar men nog spreekt van zacht loopen en zacht rijden, waarin het woord zacht =
bedaard, langzaam.
Voer1) of voere is een oud substantief, dat gang beteekent, het woord, dat wij nog
kennen in: een voer hooi = een gang (rit) hooi d.i. zooveel hooi als er in één gang of
rit wordt gehaald.
(Varen = gaan, rijden, dus voer = gang, rit).
Men denke nog aan 't Gron. een gang water = twee emmers water, dus zooveel
als men in eenen gang (loop) kan dragen.
Het woord zoetvoerig beteekent dus: een langzamen gang hebbend. Men vergelijke:
breedvoerig - wijdloopig.
In de regels van A.J. de Bull zou men het woord dus kunnen vertalen door: zoetjes
en van daar ongemerkt.
F.
DE R.
3. In Vondel's Palamedes, IIe bedrijf, zegt Megeer tot Sysiphus:
‘Men sal geëffent sien, en tot den grond geslecht
't Hof Van Laömedon, en dees benijde vesten:
Als Inachus geslacht, die 't krijghsvolck geeft ten besten,
Dat overwinner noch, den tienden somer, sal
De Goôn verschricken met soo eysselijck een val.

Wat beteekent hier: ‘dat overwinner noch’?
Om deze plaats goed te verstaan, moeten wij eerst de komma achter ‘geslacht’
wegnemen en dan lezen wij: ‘men zal geëffend
1) Voor voorbeelden van 't substant. voer(e) sla men op: ‘E. Verwijs' Bloemlezing uit Mnl.
dichters’ en ‘Huydec, op St.
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zien en tot den grond geslecht het Hof van Laömedon (d.i. het paleis van Priam, den
zoon van Laömedon) en deze benijde (heerlijke) vesten, wanneer Inachus geslacht
(d.i. Agamemnon; Inachus was de stamvader van het Argivisch vorstengeslacht) die
(d.i. die vesten) aan 't krijgsvolk ter plundering overgeeft.’
In het vóórlaatste vers behoort een komma achter ‘dat’; zetten wij die, dan staat
er:
‘Dat (nl. Inachus geslacht = Agamemnon) terwijl het nog overwinnaar is, het
tiende jaar de goden verschrikken zal met zoo ijselijk een val, nl. den val van Troje.’
Waartoe nu die inlassching: ‘overwinner noch’?
Dit vers sluit zich aan bij 'tgeen er eenige regels lager volgt. Na de ellende des
krijgs opgeteld te hebben, vraagt Sysiphus:
‘Zal dan de wraek, vernoegt door 't bloet van zo veel helden,
Het woeden staeken?’ Waarop Megeer antwoordt:
Neen, dan wilt 't Europe gelden,
Wij komen om een' weg tot uwen ondergang
Te banen, - - - - - - - - - - En hechten Argos ramp aan Trojes ongelukken.’
Die ramp van Argos wordt in het Ve Bedrijf door Neptunus voorspeld. Als
Agamemnon weer tehuis komt, zal hij zijne gade Klytemnestra met Aegistheus
gehuwd vinden, en door dezen vermoord worden; zijn zoon Orestes zal zijne moeder
vermoorden en daarop als balling buitenslands rondzwerven, vervolgd door de
Wraakgodinnen..... maar dat zal in de toekomst gebeuren, nu is hij nog overwinnaar.
Hilversum.
J.E. TER GOUW.
Dat de lezing: ‘als Inachus geslacht die 't kryghsvolk geeft ten beste’, zonder
komma achter ‘geslacht’ juist is, wordt nog bewezen door de uitgave van 't jaar 1707
t'Amersfoort, bij Pieter Brakman; maar vooral door den eisch der taalkunde. Immers
was ‘die 't krygsvolck’ enz. een bijv. bijzin, dan moest 't betrek. vnw. natuurlijk slaan
op geslacht, en er derhalve dat gestaan hebben in plaats van die.
Volgens gewone grammaticale opvatting slaat nu 't relativum dat niet terug op
geslacht maar op krijgsvolk. Daardoor vervalt dan de verdere bewijsvoering van den
heer ter Gouw omtrent de beteekenis van ‘overwinner noch’. Trouwens, die woorden
te verklaren door ‘terwijl het nog overwinnaar is’ gaat o.i. niet aan. Op het oogenblik,
dat Megeer en Sysiphus spreken, zijn de Grieken nog geen overwinnaars; Megeer
kan dus niet zeggen, dat 't geslacht van Inachus of 't krijgsvolk (dit is hier 'tzelfde)
de goden verschrikken zal door den val van Troye, ‘terwijl het nog overwinnaar is’.
Dat
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geeft geen zin. ‘Wanneer hot overwinnaar is’ zou kunnen; maar waar blijft men dan
met noch?
O. i. wordt alles volkomen helder, wanneer men noch in eenigszins toekomende
beteekenis opvat en wel = ‘eindelijk’; dus: 't krijgsvolk, dat eindelijk overwinnaar.
Eveneens zou men noch kunnen verklaren door toevoeging van ‘toch’, dus: ‘dat toch
nog overwinnaar is.’ Men vergelijke nog in ‘daar is hij nog’; en ‘hij is nog een groot
man’, d.i. ondanks zijn gebreken.
Red.
4.

Want zoo mijn kamerling
------------------------------------Gemart had, tot de twee gevangens aan het mellen
Geraekten door de pijn.
Baeto, 1e bedr. pag. 105.

Wat is de beteekenis van mellen?
Mellen is door assimilatie van ld tot ll ontstaan uit melden. Men zie daarover na:
‘De Grammatische Figuren in het Nederlandsch door Dr. J a n t e W i n k e l ’ in
Noord en Zuid VI blz. 220, en ook afzonderlijk uitgegeven. Bij Vo n d e l vindt men
ook mellen voor melden; zie Dr. W.L. v a n H e l t e n , Vondel's Taal I blz. 25.
De oorspronkelijke beteekenis van melden is: verklikken, verklappen, uitbrengen.
Zie Hooft's Ware-nar door P r o f . J. Ve r d a m blz. 90 noot 3). De zin der aangehaalde
regels is alzoo:
‘Want zoo mijn kamerdienaar gewacht had, tot de twee gevangenen door de pijn
aan 't verklappen raakten, hoe zij verdicht hadden, dat Baeto hoog verraad wilde
plegen, - misschien ware ik (Penta) met den strop bedreigd.’
Hilv.
J.E.T.G.
NB. Eenigszins vreemd schijnt het ons toe, dat men de moeilijkheid dezer regels uit
Hoofts Baeto gezocht heeft in het aanstonds begrijpelijke mellen voor melden en niet
in gemart. Of is deze zin zoo duidelijk: ‘Want indien mijn kamerdienaar, die op mijn
aanzetten de valstrik voor mijn vijanden spande, getoefd (gemart) had, tot de twee
gevangenen door de pijniging aan het klappen geraakten en aan het licht brachten,
hoe Baeto's aanslag op het gezag, door hen op mijns dienaars verzoek verzonnen
werd, dan zouden wij misschien nu beiden op de pijnbank liggen.’? - Waarmee nu
had die dienaar niet moeten wachten, zonder voor Penta een groot onheil te doen
ontstaan? - 't Eenig vermoeden, 't welk voor de hand ligt, is dit, dat haar kamerdienaar
de beide gevangenen nog tijdig uit den weg had geruimd, 't zij door ze te laten
ontvluchten, 't zij door ze te dooden. Wat er van zij, blijkt echter niet; we kunnen
enkel raden. En al is de zaak zelf nu ook van gering belang, we achtten het niet
ongewenscht, de aandacht onzer
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lezers er op te vestigen; te meer nu ook geen der beantwoorders er eenig gewag van
maakte.
Red.
5.
Wie doch, Godinne groot, zoud' opwaerts oogeslaen
Had gij niet s' hemels pel vernaeyt met goude draên
Datze, met zoo menigh beeldt bemaelt
Als een voettappeet der Goden praelt? pag. 118.

Wat bet. pel?
Pel in de beteekenis van huid, vlies, van erwten, eieren of boonen staat naast pelle,
oorspr. pellen = staatsiekleed; v.d. zijden stof, waaruit zulk een kleed bestond;
vervolgens per metonymiam allerlei goederen uit die stof gemaakt, als: dekkleeden,
spreien, lijkkleeden, (vgl. Prof. de Vries, Taalgids IX, 193 vvg.)
Dit pellen zou afkomen van het Lat. pallium, staatsiekleed; terwijl pel mogelijk
van pellis (huid, vel) zou kunnen afstammen, waarvan ook het Mnl. pels: dun
onderkleed (Beatrijs: ‘nu moest si gaen al dorden noet in eenen pels al bloet.’)
Daar zoowel het dekkleed als de huid tot omhulsel dienen, kan beider beteekenis
door elkander zijn geloopen en aldus pel bij Hooft tegelijk als ‘omhulsel, uitspansel
des hemels’ en ‘sierlijke mantel’ verklaard worden. Het beeld van den met sterren
versierden en als met gouden draden aaneengenaaiden mantel des hemels is zeker
teekenachtig.
X.Y.
De heer J.E. t e r G o u w haalt nog aan Psalm CIV:
Ghy zyt het die, gelyk turkyne pel (d.i. een blauw kleed)
Het water staen deed over duin en del.

en verwijst voorts naar een artikel over pel van J. t e r G o u w Amstelodamiana II
blz. 372.
Amacato te Z. denkt bij ‘'s hemels pel’ vooral aan de pel van een ei. Bevond men
zich binnen in een ei, dan zou deze pel denzelfden indruk op ons maken als het
uitspansel thans doet.
6.
Daerom is 't, dat ik dus in eenigheidt mij pijne pag. 106.
Maar d'ijsselijke vreez, het ongenadigh dwingen
De peenen overwreedt.
pag. 108.
Stof levert tot zijn pijn.
pag. 110.

Waarom schrijft Hooft peenen terwijl hij ook pijnen (pijnigen) en pijn bezigt? Is de
schrijfwijze peenen juist? (Verg. Spelling, Dr. L.A. te Winkel § 154.)
Ons Mnl. woord piin, waarvan hem piinen (zich boete opleggen, pijnigen, moeite
geven), is zelf afgeleid van het Latijn pene, den jongeren vorm van poena (wraak,
straf, boete, plaag, moeite, last) Gri π ιν ; in den tijd derhalve toen de Latijnsche
tweeklank oe tot éen enkelen klinker e was samengesmolten, zoo in uitspraak als
schrijfwijze. Pene werd nu bij ons pine of piin gelijk meta, miit; Creta, Kriit (te
Winkel § 155). Doch uit ditzelfde pene ontstond in het Fransch, door invloed van de
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stemde met ons piin. Daardoor stond nu, bij de groote inwerking van het Fransch op
onze taal in de middeleeuwen en vooral tijdens het Bourgondische tijdvak, de
gelegenheid tot dooreenwarreling van pine, pene, met enkelen klinker, en peine,
peene, met tweeklank, open; te meer toen in de 16e eeuw onze dubbele i de uitspraak
kreeg van ei. Houden wij dit in het oog, dan verbaast het ons niet, dat wij pine, pene,
peen, peyne, peene naast elkander vinden (zie Oudemans i.v.); en begrijpen wij de
moeilijkheid om een van alle te veroordeelen. Pene en peenen zijn beide even
gerechtvaardigd, zoo men slechts in het oog houdt dat het eerste met pine en het
tweede met peine samenhangt.
Wat nu de beteekenis betreft, zoo stemt die van alle deze woorden volkomen
overeen; daar alle beurtelings straf, boete, moeite en last enz. kunnen beteekenen.
Alleen schijnt in de 17e eeuw het klassieke Latijnsche poena (als rechtsterm
uitgesproken poene) opnieuw invloed te hebben geoefend op zijn afleidsel en aldus
peene, met tweeklank, in het bizonder gebruikt te zijn in de beteekenis van straf en
boete. In het bovenaangehaalde voorbeeld beteekent hem pijnen minder: pijnigen,
dan wel: zich moeite geven.
X.Y.
Over de beteekenissen van pijn en peen schrijft de heer T h . S t i l l e nog als volgt:
Trachten wij vooreerst de beteekenis op te sporen, die Hooft aan de woorden
pijnen, pijn en peen hecht, door eenige plaatsen van den Baeto aan eene nauwkeurige
beschouwing te onderwerpen.
Penta voedt een hevigen wrok jegens haren stiefzoon Baeto en diens gade
Rijcheldin. Zij wil hun verderf.
‘Daarom’,
(zoo meldt zij in 't eerste bedrijf),
‘Daarom is 't dat ik dus in eenigheid mij pijne,
Uit koninklijke koets opstaande, deez' woestijne
Te zoeken barrevoets, bij ontijdt, en bij nacht.’

't Ww. pijnen is hier slechts een andere vorm voor pijnigen, terwijl 't een en 't ander
afleidingen zijn van 't zelfst. nw. pijn, dat smart beteekent.
Op 't einde van 't zelfde bedrijf zingt de ‘Rey van Jofferen’:
‘Noch pijnt men zich (o blinde keur!)
En 't moet 'er af dat het ons beur;’

Aangaande 't gecursiveerde woord geldt dezelfde opmerking als boven.
Een ‘Rey van nonnen’, die in 't tweede bedrijf optreedt, verheerlijkt de edele godin
des vuurs, haar onder meer toeroepende:
‘Minnevuuren ghij alomme stookt:
En de raauwste harten murruw kookt.
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Des de tierende wolf, over zoo zoet een' pijn.
Zet het woudt over endt; en de leeuw de woestijn,
En de walvisch de zee’.

't Zelfst. nw. pijn is hier synon. met smart.
Een geheel anderen zin heeft het woord peen echter, zooals de volgende verzen
uit den ‘Baeto’ dit afdoende zullen bewijzen:
(Proserpina tot Penta, 1e bedrijf):
‘Wat port u, Koningin der Katten, onbemindt
Om mij te steuren in het drokste van 't bewindt
En moeilijkheên des rijks? die beezigh zat met schiften
Der zielen uit elkaâr; die wij daarnaa, bij driften,
(Alzoo tot elke peen een oord bezonder is)
Afvaarden, ieder hoop naa zijn' verdoemenis.’
(Medea, in 't zelfde bedrijf):
‘De hemel is 't alleen die zonder wet kan staan.
Maar d'ijsselijke vrees, het ongenadigh dwingen,
De peenen overwreedt, handhaven onze dingen,
En al den staat der hel.’
(De ‘paapin’ Zegemond, tweede bedrijf):
‘Maar wij zijn tusschen Godt en mensch gestelt in 't midden,
Om, als de misdaadt vloekt, de peenen af te bidden.’

Proserpina, Medea en Zegemond spreken hier ieder op hare beurt van de peenen en
bedoelen daarmede de straffen, de poenae, les peines de l'enfer.
Wat nu de spelling der woorden pijn (smart) en peen (straf) betreft, moeten wij
opmerken, dat de schrijfwijze pijn, waarvoor in de dialecten piin, pine gehoord wordt,
volkomen regelmatig is. 't Zelfde mogen wij zeggen van de manier, waarop door H.
't woord peen geschreven is, daar deze ee ontstond uit den Franschen tweeklank ei.
Leuven.
THEOD. STILLE.
7.
en prent u in, te stroopen
Het gebruineerde stael.

pag. 121.

Wat beteekenen de onderstreepte woorden?
In de bovenstaande regels treffen wij 't ww. stroopen in zijn eerste beteekenis, die
van ontblooten (van de schede ontdoen) aan. Ook bij Vondel komt 't in dezen zin
voor, b.v. met gestroopte klinge, Hippolytus, einde van 't IVde bedrijf.
Gebruineerde is een verleden deelwoord van bruineeren. Dit bruineeren is afgeleid
van 't bijv. nw. bruin, dat eertijds 't zelfde als blinkend, schitterend was. In 't ww.
bleef deze laatste beteekenis behouden, alsmede in zijne afleidingen. Bruineeren is
dus blinkend maken. Hiervan gevormde woorden als bruineerijzer, bruineer-
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poeder, bruineersteen, bruineertand e.a. zijn termen, die nog heden in de werkplaats
van iederen goudsmid of koperslager gebruikt en verstaan worden.
TH. ST.
De afleiding van bruineeren van bruin geschiedt met behulp van het Fransch brunir,
dat n.l. van brune en dit weer van Germ. bruun afkwam (Brachet, Dict. en Mnl. Wdb.
i.v.)
Blijkens het Mnl. Wdb. kwam gebruineerd vooral voor bij zwaarden en v.d. dat
het de beteekenis scherp zal hebben gekregen. Een blinkend zwaard immers schijnt
goed geslepen.
Ten opzichte van stroopen herinnert de heer ter Gouw aan de uitdrukking ‘van
leer trekken.’ Het staal stroopen beteekent n.l. het van zijn huid, d.i. de lederen schede
ontdoen.
8.
Maar neen, ik zie niet mis
In mijn geweten zelf, dat hier onschelbaer is.

pag. 124.

Wat is de bet. van dit woord?
Bilderdijk's uitgave (Leiden, L. Herdingh en Zoon 1823) geeft hier onscheldbaar.
Dit onschelbaar of onscheldbaar is afgeleid van schelden, waaraan men vroeger de
beteekenis van berispen, smaden hechtte.
Ten bewijze hiervan Rein. 1821, 929:
‘Ic ne sal u niet vele scelden’
‘Dit scelden hevet Reinaert ghelaten,
Ende ginc nader bi der strate.’

Beweert nu Baeto van zijn geweten, dat het onschelbaer is, dan wil hij daarmee te
kennen geven, dat het geen berisping, geen smaad verdient.
L. '86.
TH. ST.
9.
Weet, van haer oorsprongh af, tot daer zij 't hair gaet doopen
De zon yet mijns gelijk in onspoet te belopen?
pag. 125.

De onderstreepte uitdrukking beteekent zeker: tot aan haren ondergang. Hoe is die
uitdrukking ontstaan?
Evenals de maan werd ook de zon oudtijds afgebeeld als een menschengelaat, de
stralen stelde men zich voor als lange haren. De zon gaat onder in 't westen, en dáár
wisten de Grieken en Romeinen was de groote zee, buiten de pilaren van Hercules.
De zon dook des avonds in de zee onder: zij doopte dus de haren. 't Beeld, door
Hooft gekozen, is alzoo zeer juist, het geldt ook voor de plaats, waar hij Baeto laat
spreken: Germanië.
H.
J.E.T.G.
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De dichter vergelijkt de stralen der ondergaande zon bij haren, die zij op de golven
der zee laat drijven.
L. '86.
TH. ST.
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Ten onrechte o.i. haalden verschillende beantwoorders hier den zonnegod bij. Als
Hooft dien bedoeld had zou hij geschreven hebben: tot daer hij 't hair gaat doopen.
De vergelijking van de zonnestralen met een hairdos lag trouwens voor de hand, ook
zonder mythologie.
10.
mij spaert men voor de straf,
Op dat zij ommespring met mij van liever lede.

pag. 125.

Beteekent van liever lede hier misschien: naar harte lust? Hoe is die uitdrukking
aan hare tegenwoordige beteekenis gekomen?
De vorst der Katten beklaagt er zich in de aangehaalde verzen over, dat, terwijl zijn
echtgenoot om 't leven kwam, hij voor de straf gespaard werd, opdat zij met hem
‘van liever lede’ omspringe. Geheel overeenkomstig haar ontstaan - de uitdrukking
is eene verbastering van lid voor lid of lede of van lede voor lede - beteekent zij hier:
allengs, langzamerhand, evenals in Bilderdijk's regelen:
‘En vezelsterking deed, met onverdraagbre pijnen,
De teekenen der kwaal van lieverleê verdwijnen.’
(Ziekte d. Gel. V 401).

L. '86.
TH. ST.
11.
Gelijk een zuipbloedt, dien noit jammer roerde 't hart. pag. 126.

Wat is een zuipbloedt?
A. Een zuipbloedt is letterlijk iemand die bloed zuipt, bij uitbreiding een wreedaard,
een tyran, een kwelgeest.
Zuipbloedt is gevormd als brekespel, stokebrand, dwingeland, durfal; n.l. uit den
stam van een transitief werkwoord en een zelfst. nw. als object. In de hedendaagsche
taal is 't woord onbekend, daar zuipen zelf uit de beschaafde taal gebannen is. In den
tijd van Hooft, gelijk nu nog in 't Hoogduitsch, klonk zuipen volstrekt niet plat.
Eindhoven.
H.S. BROUNS.
Zuipen immers beteekende eene handeling tusschen eten en drinken en werd dus
gebruikt bij half vaste, half vloeibare spijzen. Vgl. het middellijk afgeleide soupe,
ons soep, Hd. suppe.
12.
Bae. Wie moest er om? Bur. Doorgaens de naest, die 't niet verwacht.
pag. 127.

Wat beteekent die vraag van Baeto?
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‘O goden!’ roept Baeto in 't derde bedrijf uit, ‘zou de wreede Penta nog meer
slachtoffers vergen?’
Heer Burgerhart antwoord met de volgende, niet zeer gelukkig gekozen woorden:
‘Al wat zich dezes heeft te klagen oft te belgen.’
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En heer Luidewijk voegt daar nog bij:
‘Een hart, dat tocht naa 't rijk, heeft onlijdzaame jaght.’

Bij die laatste woorden ziet Baeto verwonderd op. 't Is Penta toch niet, mijne
schoonmoeder, de vorstin der Katten, die naar 't rijk staat?’ vraagt hij zich zelven af.
‘Maar wie woelt (aldus in Bild.'s uitgave in plaats van: wie moest) er om? Wie tracht
eigenlijk aan 't hoofd des rijks te komen?’
Burgerhart denkt:
‘Doorgaens de naast, die 't niet verwacht.’
Baeto echter, wien de zin dezer inderdaad raadselachtige woorden niet recht
duidelijk is, vermeent dat ‘zij, die de kroon draaght, ze niet en hoeft te werven.’
Heer Luidewijk houdt het met Burgerhart en geeft ten blijk hiervan als naar
gewoonte eene Catsiaansche Sententie ten beste, die allen twijfel bij zijnen vorst
wegneemt:
‘De staatszucht strekt zich uit tot d'allerachterst' erven.’

L.
TH. ST.
13.
Ot. Van batzer ongeval; mevrouw; en hoord men niet. pag. 127.

Wat beteekent bats?
Bats (Woordenlijst de V. en te W.: batsch) beteekent koppig, stijfzinnig, listig. In het
Middelnederlandsch schijnt het niet te bestaan, het komt ten minste niet voor in het
Middeln. Wdb. van Prof. Ve r d a m .
Het Etymol. Wdb. van F r a n c k noemt het ook een Nieuw-Nederlandsch woord
en stelt het op gelijke lijn met het Hoogduitsche batzig of patzig dat bluffend, snoevend
beduidt, en waar naast wij weer het woord patsert hebben voor bluffer, pochhans.
Batsch komt in beteekenis vrij wel overeen met balsturig. Eenige regels vóór den
aangehaalden hebben wij beide woorden in een en hetzelfde vers:
‘Balstujrige geluk! wat batzer teghenspoedt?

Hilv.
J.E.T.G.
14.
Rey van Juffrouwen:
Vorsten hoog, die wilt bekleden,
Met glory eerlijk u hailige thronen;
Weten moet ghy, dat reden
Zinnelijk heeft, met u glansrijke kroonen,
Moegekuist de zonsçieraden;
Om u haer zeden
Nae te doen yvren, en toonen
Uw genaden
Aen gôen en quaden.
pag. 147.
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Om deze vermaning der Germaansche maagden goed to begrijpen, moet men den
oudsten vorm der kronen kennen. De Romeinsche keizers werden vaak afgebeeld
met een gouden band om 't hoofd, waaraan opstaande punten bevestigd waren.
Zoodoende had het den schijn, alsof het keizerlijk hoofd met een aureool, een nimbus,
een krans van zonnestralen omgeven was, en die tooi paste wel bij het DIVUS, ‘de
goddelijke,’ dat zij vóór hunnen naam voerden. Later, d.i. in de 2e helft der
middeleeuwen, werd de gouden band voorzien van paarlen, leliën, fleurons, en zoo
ontstonden de parel- en leliekronen, of wèl, op den band werden acht naar elkander
toegebogen spangen aangebracht, die een wereldbol droegen, en men had de
koningskroon, zooals die nog op onze rijksdaalders te zien is. De oorspronkelijke
vorm, die ook H o o f t voor den geest heeft gestaan, was de band met zonnestralen.
te H.
J.E.T.G.
Wij hebben de lezing genomen, zooals Leendertz die geeft.
Voor we tot de paraphrase overgaan, maken we afzonderlijk melding van de
volgende woorden: eerlijck, sinnelijck, naegekuischt.
Eerlijck heeft hier niet de tegenwoordige beteekenis, maar de meer oorspronkelijke:
met eere, eervol, eerwaardig, statig, edel achtbaar, loflijk.
Sinnelijck heeft hier niet de beteekenis van ons zinnelijk.
In 't woord, door Hooft gebruikt, heeft zin de beteekenis van verstand en beteekent
sinnelijck dus: met verstand, verstandig, vernuftig. Men denke aan: scherpzinnig,
zinneloos, aan de spelen van sinne. Sin beteekent ook hart, gemoed en de neiging
daarvan.
Hieruit kunnen we de andere beteekenissen van zinnelijk n.l. begeerig, wellustig,
weelderig enz. verklaren.
Naegekuist is eene betere lezing dan moegekuist, van de uitgave van v. der Burgh.
Kuisch = rein, kuischen = reinigen, schoonmaken en van daar zuiveren, verbeteren.
Evenals nastoffen beteekent: nog eens stoffen en zoodoende nog zuiverder maken
- beteekent nawerken in den zin: iemand nawerken, aan den eenen kant: het werk
van een persoon nog eens doen en zoodoende de fouten daarin verbeteren en 't
ontbrekende aanvullen, - aan den anderen kant: een werk maken, naar het voorbeeld
van een ander, dus: nabootsen.
Zoo beteekent nakuischen nog reiner en in 't algem. beter maken en ook eenvoudig:
nabootsen. Deze laatste beteekenis heeft het woord in bovenstaande regelen. Een
eigenaardige tegenstelling maakt hiermee het woord nalieghen, dat ook door Hooft
in de beteekenis van nabootsen, namaken gebruikt wordt.
Paraphrase:
Machtige vorsten, die in eervollen luister op uwe heilige tronen
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wilt zitten, weet, dat de Rede in uwe glansrijke kronen vernuftig de sieraden der zon
heeft afgebeeld, opdat gij de zede (manier van handelen) van deze met ijver zoudt
navolgen en uw genade aan goeden en slechten zoudt toonen.
F.
DE R.

Iets over lodder en lodderlijk (naar aanleiding van vraag 15)1).
Bij de poging om lodder, zoowel zelfst. nw. als bijv. nw. te verklaren, niet zoo zeer
wat de vorming als wel wat de beteekenis betreft, stuit men op eigenaardige
moeilijkheden, zoodra men althans den historischen weg wil volgen. Immers we
vinden het eerst als het ware in neutrale, dan, in ons Middelnederl. in ongunstige
beteekenis, maar vervolgens in de 16e en 17e eeuw (als in de onderaangebaalde
voorbeelden en bij Vondel en Cats) meestal in zeer gunstige gebruikt. Ook zijn niet
alle schakels uit den keten behoorlijk aan te wijzen, zoodat wij onze toevlucht moeten
nemen tot gissingen, die, hoe waarschijnlijk ook, niettemin geen kracht hebben van
bewijs.
Lodder schijnt afgeleid van een stam lod, die wij ook in het Duitsche Lode(n)
hebben, 'twelk ‘vlok, los haar’ beteekent. Vandaar lotter (de Hgd. vorm) ‘schlaff,
nicht fest sitzend’(M o r i t z H e y n e , Grimms Wörterbuch i.v. lodern); en loteren
‘swacke, waggelende, loterende knien’ - Jes. 35.8. (de Jager, Lat. Versch. 279).
Het oudste voorbeeld, 't welk van lodder is bij te brengen is uit het Oudhd. vgl.
G r a f f (Sprachschatz), die bij lotar, loter, aanteekent: ‘inane, vanum’; of, zooals
We i g a n d vertaalt: ‘leer, gehaltlos, unfest, locker in Sinn und Wandel.’
In het Mhd. komt het in diezelfde materieele beteekenis voor, daar L e x e r (Mbd.
Wrtb.) verklaart: ‘locker; w a n n d e r s e l b i g s t e i n a n f â h e lotter w e r d e n
u n d w a c k e n ; - leichtsinnig, leichtfertig.’ In een voorbeeld door B e n e c k e aan-

1) 15.
Dees vlechjens blondt ‘op nieuwe vondt’ zoud ik u leeren strikken,
Met snoertjens veel ‘nu groen, nu geel’ bij lodderlijke beurtjens.
pag. 399.
Lodderlijke, lieve lipjes.
pag. 256.
Gij hebt, lodderlijke schaertjen
Elk zijn arghjen, aesjen, aertjen
Daer gij hartjes mede tokt,
En verlekkert en verlokt.
pag. 257.
Natuur besprengde' uw leden,
Van 't helder voorhoofd tot het nette voetjen,
Met eerwaerdige zeden,
En strooid' er in een lodder lekker zoetjes’ (jen).
Wat is de beteekenis en de vorming van het onderstreepte

Noord en Zuid. Jaargang 9

169
gehaald vinden wij loterlich naast spotlich: ‘spotlîchiu und loterlîchiu wort und
gebaerde’ en iets verder het bijwoord loterlîche tegenover zühticlîch: ‘in rehter
scham, nit lotterlîch.’
Hiermee overeenkomend is wel de beteekenis van het adjectief lodder in het Mnl.
in den Roman van de Rose vs. 2055 en '56:
Ende ontpluct oec sonderlinge
Uwen mont engene wile,
Om te seggene loddre gile
Noch loddre worde die sere mestaen;

waar wij kunnen vertalen: lichtvaardige spot, lichtvaardige woorden, (Verwijs) of
sterker, onkiesch, wulpsch (Oudemans) of ook tusschenbeide in: onbeschaamd,
schaamteloos.
Wij zijn hier aangekomen bij de zeer grofzinnelijke beteekenis van lodder, die in
het Mnl. overheerschend is, ja, behalve bij K i l ., voor zoover mij bekend, alleen
aangetroffen wordt. Loddegh bijv. beteekent, B r a b . Ye e s t e n , B. III, vs. 549
(O u d e m a n s in voce), ‘wulpsch, dartel, hoerachtig’; een loddeghe is, volgens Kil.,
‘mulier scurrilis et venera,’ dus: ‘een dartel, wulpsch wijf’; een hoer: Belg, Mus. III,
326; loddeghinne = lichtekooi, bijzit: Horae Belg. II, 24, 12. Wat lodder, 't mannelijk
woord, betreft, zijn beteekenis leeren wij aanstonds uit de plaats in die Buskenblaser
vs. 188, waar de man zijne vrouw verwijt:
‘ic sach den lodder op u legghen,’

terwijl ons het werkwoord lodderen mede niet in een zeer gunstig licht voorkomt in
de klucht van Nu noch, waar de man het gedrag zijner vrouw teekent met de woorden:
‘mijn wijf zij loddert, zij bouft’ -

Nu spreekt zeker in de 17e eeuw die beteekenis van lodderen nog even goed uit een
plaats als bij Brederoo (Aend. Liedb.; zie O u d e m a n s ' Wrdb. op Brederoo in voce):
- mij verleyt en vleyt het vleeschelijck verkiesen,
Als ick na wensch en wil mij lodder in de lust.’

alsmede Rodd. ende Alph. 21447) waar we lezen:
Behalven dese lusten
Sie ick een Herder stouwt,
Bij sijn lief lodd'rend rusten.

waarbij Dr. Kollewijn1) aanteekent: ‘op verliefde wijze’. En al moge dit aequivalent
eenigszins zwak schijnen, toch is het een feit, dat lodder, gelijk ik reeds herinnerde,
in de 17e eeuw ook een

1) De werken van G.A. Brederoo, Volledige uitgave, 1e stuk, bij Gebr. Bingr.
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zeer gunstige beteekenis heeft. Zoo geeft K i l . ook op voor lodderlick, ‘blandus’
d.w.z. ‘liefkoozend, vleiend, uitlokkend, innemend, bekoorlijk’ enz. Dit wordt dan
ook bevestigd door eene andere plaats uit de Rodd. ende Alph. waar we (vers 339)
lezen:
‘En dat mier is, mijn vrouw ontfanght hem alsoo lodderlick.’

d.i. innemend, lieftallig, vriendelijk.
Wij zullen nu aanstonds zien, dat het een dezer gunstige beteekenissen is, welke
zoo ongeveer in de boven aangehaalde voorbeelden uit H o o f t moet gelegd worden.
Doch mijne lezers hebben het recht te vorderen, dat ik hun, zoo mogelijk, verklare,
hoe beide, schier tegenovergestelde beteekenissen van lodder met elkander in verband
staan. Maar alvorens dit te doen, wensch ik hun er op te wijzen, dat lodder ook in
andere beteekenissen voorkwam, dan die welke ik noemde.
't Adjectief lotar omschreef We i g a n d , zooals we zagen, ook aldus: ‘locker in
Sinn und Wandel.’ Ten nauwste hiermee verwant is de beteekenis van 't zelfst. nw.
loder, loderer in het Mnd. door S c h i l l e r en L ü b b e n aldus aangegeven: ‘lockerer
Mensch, Taugenichts, unstät umherziehend, bes: Possenreiszer, Spielleute, Gaukler.’
Volkomen hetzelfde blijkt ons, wanneer we bij L e x e r als in één adem lezen: ‘lodder
ind varende lûde -’ en (Mhd.): man soll ainicherlai spilleut oder lotter zu ainicher
hôchzeit nit herein laden;’ - ‘ein loter hunde und affen lêret’.- De overgang is
gemakkelijk te volgen: ‘een los man, een rondzwerver, een rondreizend speelman,
een joculator, een goochelaar.’ Diezelfde beteekenis vinden wij ook in het Mnl., als
bij B l o m m a e r t , Oudvl. Ged. II, 32,1) waar we lezen: ‘maar lodders ende leckers
en speelmans.’
Men maakt zich nu zeker aan geen salto mortale schuldig, wanneer men van die
‘speelmans’ op de vleiers, de pluimstrijkers en vandaar op de tafelschuimers overgaat.
De eerste beteekenis: ‘vleier’ heeft lodder bij M a e r l a n t Wap. Mart. I 397:
Prijs, die in lodders tonge hinc,
En was noyt wert ere ogen winc
Onder die goede waerde -;

die van ‘tafelschuimer,’ ‘klaplooper op eens anders tafel’ bij S c h i l l e r en L ü b b e n :
‘vele lude sint lik den lodderen, de yo willen eten myt anderen luden, men nicht to
bringen.’
Natuurlijk is het niet strikt noodzakelijk om bij die beteekenis van tafelschuimer
aan de goochelaars en grappenmakers van beroep te denken, daar Kil. ook het Lat.
scurra opgeeft, en we even-

1) Zie de Jager, Latere Versch. 146.
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goed als bij dit Latijnsche woord bij het Germ. dezen overgang kunnen
veronderstellen: ‘(lichtvaardig man), lustig heerschap, grappenmaker (om bij een
groot beer in de gunst te komen), vleier, pluimstrijker’ enz.
Een lodder, zoo zagen wij, was allereerst de naam van een zwerveling, een
vagebond. Noch deze klasse, noch die der reizende speellui, noch de vleiers, zullen,
zoo mogen wij vermoeden, zich in de allerbeste reputatie verheugd hebben. Vrij
onverschillig kan het ons dus wezen, aan welke van deze drie, de vagebonden, de
reizende speellui of de vleiers, wij het vaderschap toe te kennen hebben van de reeds
boven genoemde schakeering in de beteekenis van lodder; n.l. die van ‘deugniet,
schelm, bedrieger, schobbejak;’ in het algemeen: ‘laag, verachtelijk en - onder den
invloed van het bovenbesproken zinnelijk karakter des woords - liederlijk wezen.’
Wij vinden die beteekenis niet alleen in het Mhd. en Mnd., maar bovenal in het Mnl.
Zoo is lodder = ‘schelm, schavuit’ in die Buskenblaser (166), waar de man zich
tegenover zijn vrouw verdedigt met te vertellen, hoe hij is beetgenomen door den
man, dien hij voor zijn verjongingskuur zooveel geld betaalde:
‘Wat, die lodder gaf mi te verstaen,
Dat ic soude scoen werden ende wel singen,
Ende jonc soude werden ende verre springen,
Ende dat ic u al te wel soude genoeghen.’

Zoo ook Lancelot B II, 3094 waar de schrijver verhaalt van de slechte bejegening
eenen ridder door eenige ‘kerels, schavuiten’ aangedaan:
Alse die lodders in die kerre daer
Den ridder saghen, si liepen daer naer
Ende warpene met linginen ende met messen.

In een zeer fijn gezelschap treffen wij ons woord aan in Van Vrouwen ende van
Minne (pag. 100, XI, 215 enz.):
Oec soe willen wi een except maken,
Dat onse ghilde en sal niement ghenaken,
Noch in onse ghilde wesen,
Die een punt heeft van desen:
Als moerdbranders, dief of moerdenaar,
Zerovers of verraders swaer,
Boerssniders ende alle lodders meede....

Meer bepaald in den zin liederlijk wezen vinden wij het Belg. Mus. VI. 308:
Op dien dach (in de lente) kiesen de voghelkine
Hare ghenoeten in den woude,
Die hebben van des winters coude
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Langen tyt gehadt zware plaghen.
De lodder sprinct oec huter haghen,
Ende comt met verberrende schenen:
Dat sonneschyn is nu syn menen.

en we komen weer zoowel bij den wellusteling als bij den vleier, waar we bij
B r e d e r o o , Griane, 1320, lezen:
‘Soch! hoe byster vryden haar lodder en ons Dirckdierten’.

waar O u d e m a n s (Wrdbk.) schrijft: ‘fleemer, vleier, die jacht maakt op verboden
zingenot.’
Wanneer wij nu de verschillende min gunstige beteekenissen van de adjectieven
lodder, lodderlijck, gelijk wij die vonden in de Middeleeuwen, in verband willen
brengen met de meer gunstige, die wij reeds bij Kil. aantreffen, (lodderlick = blandus)
en die ook in de 17e E. vooral bij Hooft en Vondel wordt aangetroffen, dan staan
ons verschillende hypothesen ten dienste. Om te beginnen met die van lodder =
‘wulpsch’, konden wij ten eerste de overgangen aannemen, die ik boven reeds
aanduidde n.l. ‘los; lichtzinnig, lichtvaardig; spotachtig, onbeschaamd; schaamteloos,
onkiesch, wulpsch.’ Maar wanneer wij bedenken, dat ook voor lodderlijck, - misschien
onder den invloed van 't subst. lodder = potsenmaker -, de beteekenissen ‘potsig,
snaaksch, boertig’ zijn aangewezen (Oudemans i.v.), welke zich nauw aansluiten
aan die van ‘spotachtig’; dat zoowel wellustig (= zeer lustig, zeer vroolijk), wulpsch
(van welp, dartel als een welp) als geil (Got. *gails [lat. *hil, in hilarus] in gailjan
= ‘verheugen’: 2 Kor, 2. 2. tegenover gaurjan ‘bedroeven’) alle drie ontstaan zijn
uit de beteekenissen, ‘vroolijk, dartel,’ en deze laatste zich nauw aansluiten bij
‘boertig, grappig’, dan zullen wij misschien het best doen ons den overgang van ‘los’
tot ‘wulpsch’ ongeveer aldus voor te stellen:
‘los, lichtzinnig, lichtvaardig; spotachtig, potsig, boertig, snaaksch; grappig,
vroolijk, dartel; weelderig, wellustig, wulpsch;’
zonder daarom te vergeten, dat deze ontwikkeling niet zal geschied zijn buiten
den invloed van lodderlijc, = ‘los, losbandig’, welke beteekenis wij aantreffen in Het
Spel van Somer en Winter:
vs. 70.
Dat syn die ghene, die hebben verteert
Haar geldekijn in die taverne,
Ende drincken ende dobbelen alsoe gherne...
-------------

vs. 80.
Dit sijn die ghene, die lodderlijc leven;

en welke beteekenis natuurlijk samenhangt met de bovenvermelde van lodder =
‘verachterlijk, liederlijk mensch.’
Maar nu kan na ‘wulpsch en weelderig’ een kentering ingetreden zijn en het adj.
lodderlijck op den goeden weg geraakt. Al de vol-
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gende beteekenissen zijn op zich zelf ‘belegt’ en bij Oudemans te vinden met de
bewijsplaatsen; de groepeering alleen is van mij en zal geloof ik zonder
psychologische bezwaren kunnen worden aanvaard. Ik kom dan van ‘wulpsch en
wellustig’ op ‘toelonkend’ en onderscheid: ‘smachtend, verliefd en vriendelijk
t o e l o n k e n d ’ om duidelijk te maken hoe door langzame verzachting der tinten
lodderlijck eenvoudig voor: ‘aanlokkend; innemend, bekoorlijk;’ zelfs: ‘teeder,
vriendelijk, lief en minzaam’ kon gebruikt worden.
En nu de versregels van Hooft. De eerste zijn uit het derde couplet van ‘Schoon
Nymphelijn’ (Leendertz pag 42); de twee volgende aanhalingen uit ‘Gespan van
Schoonheden’ (Leendertz pag. 261 en 262) en de laatste, - de vrager verzuimde 't op
te geven - uit den zang aan A(nna) R(oemers) van 1608 ‘Voochdesse der gemoeden’
(Leendertz pag. 74), waar natuurlijk in den laatsten regel moet gelezen worden ‘En
strooid er in een lodder lekker zoetjen’ (niet ‘zoetjes’). In al die regels kunnen wij
lodder met Leendertz vertalen door ‘bekoorlijk’; doch met een tintje zinnelijkheid,
gelijk in Hoofts gedichten past en duidelijk spreekt in deze regels uit ‘BOEK VAN
WIJSHEIDT IN SCHOONER HANDT’ (Leendertz 254):
‘Dwaelend' in bekoorlijkheetjes
Van zoo lodderlijke leedjes’.

regels, waarin inderdaad het aequivalent ‘weelderig’ te dulden ware.
Ik kan nu echter van lodderlijck geen afscheid nemen zonder nog even iets gezegd
te hebben over lodderoogh in Vondels ‘Kinderlijk.’ Zoowel van Vloten, die althans
verklaart: ‘thans flikkeroog’; als de Groot, Leopold, en Rijkens die 't bepaald zeggen,
denken hier aan eene afleiding van het werkwoord loderen - flikkeren. Hoe de laatsten
dit rijmen met hun verklaring ‘vriendelijk, lachend oog’ is mij niet duidelijk; maar
al konden zij dit, dan nog betwijfel ik of wij hier wel mogen denken aan het verbum
loderen; 't welk in het Mnl. geloof ik in het geheel niet, in de 17e E. een enkel maal
voorkomt, en dan ook waarschijnlijk wel door ons zal zijn ontleend aan het Duitsch
(lodern), waar het in de 15e Eeuw opkomt naast ‘flocken’ als afleidsel van Loden
‘Zotte, Flocke’ (Grimm's Wörterbuch i.v.). Lodderoogh = ‘vriendelijke blik’ is
trouwens uit de bovenstaande beteekenissen van het adj. lodderlijck voldoende te
verklaren.
Amst., Febr. '86.
L.S.
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Saermeer.
Tjaren, sjaren, tsaren, saren, tjaermeer, tsaermeer, saermeer, tameer, trameer.
Reeds vroeger is door Dr. Jonckbloet in de Konst- en Letterbode 1845 over deze
woorden gehandeld, en later door G.L. van den Helm in zijne Proeven van
Woordgronding, I, 108 en 33; 2, 8, alsook door de Jager in den Taalgids I, 242.
Dr. Jonckbloet gaat uit van een Mnl. saer, dat een correlatief zou zijn van saen,
evenals waer van waan, daer van daan, her van heen.
Dit saer zou dan hetzelfde zijn als het Ohd. sâr, alleen in composita voorkomen,
terwijl ‘de eenvoudigste en zuiverste schrijfwijs daarvan buiten zamenstelling is
saren (evenals daen wordt danen en waen tot wanen).’
Deze vergelijking gaat niet op, daar men dan een vorm sanen en niet saren zou
verwachten. Wat mij aangaat, ik geloof geenszins aan een mnl. saer = Ohd. sâr; 1o.
omdat saer nooit alleen voorkomt, 2o. omdat tjaren, sjaren, tsaren en saren
voorkomen naast saer (meer), 3o. omdat deze woorden zeer dikwijls de beteekenis
hebben van een in het verleden liggend oogenblik1). Tjaren is verreweg het gewoonst,
en m.i. moeten we hiervan uitgaan om alle andere te verklaren. De plaatsen waar ik
tjaren heb aangetroffen zijn:
Fl. ende Bl. 1882.
Hier was een geselscap van comannen tjaren,
Die ic wane dat van Spaengen waren;

Lanc. II, 1307.
Ic bem die gene die u tiaren
Die wapine gaf sonder sparen,

Ovl. Lied en Ged. 125, 20.
God saelt noch tjaren boeten,
Dat wi nu trueren moeten.

Grimb. I, 925.
Tjaren, doen ic hadde ontfaen
Mijn lant van u,

De var. heeft hier nu tsjaere, evenals Rein. I, 1916 var. tsiaermeer en Hadewych I,
122, 1, waarop ik straks terug kom.
Livre d. Mest 24.
Vareyaren of eervareyaren,
He hadt ment niet ghewevin,

1) Ook Prof. J, Verdam verzekerde mij, geenszins aan een mnl, saer = Ohd. sâr, te gelooven,
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Omme so vele ghelts
Als men doet tiaren.

De beteekenis is hier in dit jaar (zooals ook duidelijk blijkt, wanneer men Fl. ende
Bl. vs. 1882 vergelijkt met vs. 1994) evenals tavont van avond en te nacht van nacht
beteekent.
Tjaren is door syncope van de e ontstaan uit te jaren, gelijk Tjan en Tjacob uit te
(= bij) Jan en te Jacob (zie Oudemans Mnl. en Onl. Wdb. VII, 67).
Naast tjaren vindt men sjaren. De t wisselt dus met de s. Dit is een verschijnsel,
dat zeer dikwijls en vooral in Vlaanderen voorkomt. Zoo kennen wij nog tjilpen naast
sjilpen, het Vlaamsche seffens staat naast ons teffens, talmen staat naast sammelen1).
Reeds in 't Mnl. treffen wij verwisseling van t en s aan in thertogen, waarnaast
shertogen.
Velth. III, 13, 3.
Daer was geseten op een mort,
Die achter werd en wilde, no vord,
Battel, thertogen cnecht een.

en in tridders waarnaast sridders.2).
Mor. 1282.
Maer Walewein ne was niet vroet
Oftet was dore tridders goet
Dat si heme dus volgeden achter,
Soet was om sinen lachter.

Zoo ook Mor. 755, 1310.
In het Vlaemsch Idioticon van Schuermans komen tal van voorbeelden voor, waar
tj met sj wisselt. Enkele wil ik noemen: tjeut, sjeut, (snuit), tjinken, sjinken, tjokken,
sjokken, tjaffelen, sjaffelen enz.
Sjaren komt voor.
Lanc. II, 19401.
Want men heeft wel verstaen
Dat hi in den wech van Karlioene
Siaren doet sloech der vrouwen sone
Van hier binnen, die sijn neve was.

1) Sammelen staat voor tammelen. Vergelijk voor de metathesis van de l: naald = Hoogd. Nadel.
2) Ook bestaat de mogelijkheid, dat in deze woorden de s na de t is weggevallen, daar door de
opeenhooping van consonanten zulk een woord moeilijk was uit te spreken. Thertogen en
tridders zou dan ontstaan zijn uit tshertogen en tsridders. Vergelijk voor dit verschijnsel
Fransch voor Franksch, naarstig voor naarnstig en erwt uitgesproken als ert.
Op dezelfde wijze zal ook wel tsat = tstat (Lorr. I, 1898; II, 174; V, 187) verklaard moeten
worden.
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Behalve sjaren vindt men ook tsaren, dus verwisseling van tj en ts. Ook dit is een
niet ongewoon verschijnsel, vooral in 't Vlaamsch, waar men naast tsestig, tjestig,
naast tseventig, tjeventig, naast tsinken, tjinken, naast tsuffen, tjuffen enz. aantreft.
In 't Mnl. vindt men hiervan een voorbeeld in tsegen naast tjegen.1)
Brab. Yeest. I, 1262.
Pippijn, coninc van Vrancrike,
Vuer hen tsegen, sonder sparen,

Plag. 339.
Tsegen den somerliken tiden
Screyden die vorsche to stride.
407.
De tonghe, die de mensche haet,
Die met achtersprake omme gaet,
Hi scaedt meer dan een scarp zwaert,
Daer viant tsegen vianden ghaert.

Wap. Mart. I, 82 var.
Alse dat swerc daer tsegen vecht
Entie nevel met sire drecht.

Bloeml. III, 33, 79.
Want hovarde is altoes tsegen
Dies gerechte minnaren plegen.

De plaats nu, waar tsaren voorkomt is:
Lanc. II, 13879.
VIII dage vor medewinter tsaren
Soude mijn brudegoem varen
Tes conincs Arturs hove om daer
Ridder te werdene;

Volgens Dr. Jonckbloet moet in Lanc. II, 1307 ook tsaren worden gelezen (zie de
collatie).
Ook de vorm saren wordt aangetroffen. Deze kan op twee wijzen zijn ontstaan,
o
1 . door samentrekking van ts in s, 2o. door syncope van de j. Beide verschijnselen
komen dikwijls voor. Zoo is de s in ser (Ferg. 5468) of seren (Limb.X, 900) ontstaan
uit ts van tser (Lsp. 2, 1, 72) of tseren (Lsp. 3, 16, 134 var.) scep uit tscep Mor. 3456,
evenzoo is samen uit tsamen, sedert uit tsedert, schorsen uit schortsen, verschansen
uit verschantsen ontstaan (zie v. Helten Nederl. Spraakk. I, 139).
Syncope van de j nemen wij waar in tegen uit tjegen en vooral in het Vlaamsch
bijv. sap naast sjap, soerlen naast sjoerlen, souwen naast sjouwen, zeeren naast sjeren
enz.
1) Tjegen vindt men o.a. Stoke II, 59, III, 327, 806, 1057, 1434, IV, 410.
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Het waarschijnlijkst komt het mij voor, dat wij hier met synaloephe van ts in s te
doen hebben.
Op de volgende plaatsen treft men saren aan:
Lanc. II, 6813.
Here, ic quam saren gereden
In dit lant tere steden,
Ende een mijn knape, daer íc vernam
Dat een ridder jegen mi gereden quam.
9464.
Si sprac tot Gindan: ‘Nu hort,
Siet hier ene joncfrouwe, die vor mi
Saren quam claegen, dat gi
Hare lant hare met crachten naemt.’

Saren kan hier niets anders beteekenen dan in dit jaar en wijst op een tijdstip in 't
verleden evenals dikwijls tjaren.
Buiten deze vormen vinden wij ook nog samenstellingen met meer, zooals
tjaermeer, tsaermeer, saermeer, waarin meer = nog hetzelfde als het fr. mais (d.i.
magis) het denkbeeld van het toekomende in zich kan sluiten.1) Zoo beteekent
tjaermeer, dit jaar nog, dus weldra, ook nu. Dergelijke samenstellingen worden veel
in het Mnl. aangetroffen zooals hedenmeer, voertmeer, sidemeer, numeer, tavontmeer
enz. (zie het artikel van Dr. Jonckbloet).
Tjaermeer wordt aangetroffen.
Limb. 2, 46. var.
Hi seide: ‘lieve vader here,
Wet wel dat ic tjaermere
Out genouch ben ten wapenen te vane
Ende daer met omme te gane;

Rein, 1916. var.
Ende hi weet so menighen keer
Hine wert gevangen tjaermeer.

Gewoonlijk evenwel komt de vorm tsaermeer voor met gelijke verwisseling van tj
en ts, als wij hebben waargenomen bij tjaren en tsaren, tjegen en tsegen enz.
De mij bekende plaatsen luiden aldus:
Limb. 5, 835.
Die rike coninc van Arragoen,
Die van sorghen en weet wat doen,
Want hi is tsaermeer van tide;

1) Een soortgelijken overgang van beteekenis neemt men waar bij itoewaert, waarover Prof. v.
Helten handelt in het Tijdsch. v. Ned. Taal en Letterk. V. bl. 198.
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5, 1258.
Ende ic ben tsaermeer van daghen.
6, 410.
Oec weeti wel, dat tsaermere
Die coninc is out van daghen.

Hadewijch. 1, 122, 1. var.
Tsaermeer ontspringhen ons de bloemen
Ende andere crude menechfout.
1, 8, 1.
Tsaermeer sal in corten tide,
Tsap van den wortelen opwaert slaen.

Lorr. fr 2, 121.
Hi ware tsaremeer een cranc man,
Hi en mochte doen wapene an
Nemmermeer.

Cassamus. 1231.
Ik bem tout dat ic joncfrouwe
Tsaermeer helsen ende cussen soude,
Want sine geren niet die oude.

Leven v. J. 209.
Ghi zijt mine vrint, opdat ghi doet dat ic u ghebiede. Tsarmeer en sal ic u nit heten
knecht.
Bij het behandelen van tjaren, wees ik er op hoe ook de vorm tsjaere en tsjaermeer
voorkomt. Deze is kennelijk ontstaan door het dooreenloopen van tjaren en sjaren,
tjaermeer en sjaermeer.
Eene dergelijke vermenging vindt men in het Nnl. moeras, dat is ontstaan door
het dooreenloopen van Nnl. marasch1) en moer (modder), als ook in het Mnl. jof, dat
kan ‘zijn voortgekomen uit het samenvallen van of en een vermoedelijk eertijds
gebezigd jef of jif.’ (Zie Prof. v. Helten Mnl. Spraakk., bl. 57, 160.)
Saermeer is door samentrekking van ts in s uit tsaermeer voortgekomen en wordt
gevonden.
Cassamus, 550.
Laet jonge lieden dese rese varen,
Gi sijt tout saermeer, tuwaren.

Segh, 5091 (emendantie van Prof. Verdam).
Du ne verbiedes mi saermeer2)
Joncfrouwen te minnen alstu daets eer.

1) Marasch, meersche beteekent beemde. De dorpen Maarsen en Meersen hebben hieraan hun
naam te danken, evenals de Morschpoort te Leiden.
2) De variant luidt. Dune verwijts mi nemmermeer, en de Andd mi dit jaer meer.
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Rein, 1916 (ed. Jonckbloet).
Hine wert ghevanghen saermeer.

Nu rest ons nog tameer en trameer. Deze woorden hebben niets met de boven
behandelde te maken. Algemeen wordt aangenomen dat tameer is ontstaan uit te
dage meer en nu, heden, voortaan beteekent. Zeer dikwijls komt het voor o.a.:
Ferg, 744.
Herbercht mi, joncfronwe scone,
Tameer, dat u God lone.
751.
Up eene vorworde blijft hier tamere:

Lanc II, 3359.
Ende wine sceden henen tameer.

Verder Lanc II, 5392, 14698, Walewein 1984, 8783, 10175, v. Vloten: Het nederl.
Kluchtspel 80, 84. Ook den vorm tammeer treffen wij aan.
Limb. VII, 1631.
Daer omme bidden wi u, dat ghi hier
Tammeer blijft, her coninc fier,
X, 65.
Het wert nu al doncker nacht
Ende inne hebbe niet de nacht
Dat ic tammeer herberghe verreike,

Hoogst waarschijnlijk is deze vorm ontstaan, door assimilatie uit tagmeer.1)
Ik moet hier nog opmerken, dat in het Nnl. tameer nog voortleeft in de gedaante
van temee en termee (d.i. straks). Vergel. voor het afvallen van de r mnl. hie naast
hier en ee naast eer. De r in termee is waarschijnlijk ingevoegd door de ghedachte
aan daarmede.
Ten slotte moeten wij nog de vraag beantwoorden: hoe is trameer ontstaan?
Trameer is een anorganische vorm van tameer en ontstaan door invoeging van de r.
Dr. Franck (Mnl. Gramm. bl. 90) meent dat trameer is ontstaan uit tjaermeer, dat
door syncope van de j (verg. tegen uit tjegen) taermeer werd, en vervolgens, door
metathesis van de r, trameer. De vorm taermeer komt echter nooit voor, zoodat ik
voor mij liever denk aan epenthesis van de r, evenals in schrok (gulzigaard) en
schrokken (gulzig eten) voor schock, dat wij naast schocken bij Kiliaen vinden, en
nog lezen bij Coster Isabella vs. 916. Polyxena 1286. Verder vinden wij bij Kil.
schrantse naast schantse,

1) Men zou ook verdubbeling van de m kunnen aannemen evenals in jammer naast jamer,
tamme naast lame enz.
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schrossen voor en naast schossen, verstruyken voor verstuiken (mnl. stuken = stooten)
ontfrutselen (bij Poirters Het masker van de Werelt 197) voor ontfutselen. In het
West-Vlaamsch hoort men nog propstaal voor popstaal (een plant) en prulle voor
pulle (steenen kruik). Zie de Bo, West-Vlaamsch Idioticon bl. 896-897 en te Winkel
Gramm. Figuren 291 vlg. alsook Dr. v. Helten, Taal- en Letterb. III, 97 vlg.
Het is opmerkelijk, dat trameer alleen in den Lancelot voorkomt, zoodat het
invoegen van de r eene eigenaardigheid kan zijn geweest van den dichter, waardoor
wij dan ook niet te veel beteekenis aan dit verschijnsel moeten hechten.
Enkele plaatsen, waar dit woord wordt aangetroffen wil ik mededeelen.
Lanc II, 14124.
Ic bidde u, dat gi blijft tramere.

Vgl. Limb VII, 1629, waaruit duidelijk blijkt, dat tramere hetzelfde beteekent als
tameer (tammeer) en hieruit op bovengenoemde wijze is ontstaan.
Lanc. II, 22220.
Laettene comen, sprak Lanceloet saen,
Waent die riddere comt trameer niet
In vancnessen,

Torec, 459.
Nu biddic u, here, nu ter stat
Dat gi met mi vart tramere:

Moriaen, 1907,
Doe seide die here van daerbinnen:
‘Her riddere, ic wille dat gi met minnen
Trameer weest, lieve gast.’

Lanc II, 19924.
Hine dade ons bi siere gewelde
Trameer keren van den velde.

Op al deze plaatsen heeft trameer de beteekenis van heden, nu, voortaan.
Dr. Jonckbloet zegt aangaande trameer: ‘Ik neig eer om te gelooven, dat het de
bloote metathesis is voor sarmeer.’ Wij zouden dan eerst verwisseling van s en t en
vervolgens metathesis moeten aannemen. Doch tarmeer komt nooit voor, terwijl mij
van metathesis der r, die ná een vocaal staat geen ander voorbeeld bekend is dan in
de letterverbindingen archt, ercht, orcht of urcht, orft of urft, waar de r dikwijls vóor
de vocaal werd geplaatst. bijv.
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in vruchten1) Ohd. forhtian (zie vooral Dr. v. Helten Middelnederl. Spraakk. paragr.
123, en Dr. Franck Mitteln. Gramm. paragr. 107). Wel had uit trameer, tarmeer
kunnen ontstaan (vgl. gars voor gras, erste voor reste, verterden voor vertreden enz)
doch nooit omgekeerd.
De eenvoudigste verklaring is m.i. dan ook, om epenthesis van de r aan te nemen.
Leiden, Maart. 1886.
F.A. STOETT.

Konkinje.
In de 1e afievering van den IXen jaargang van dit tijdschrift vind ik op bladz. 17:
Kokinjes zijn balletjes, babbelaren, brokken, kussentjes, of hoe die kinder- en
vrouwenlekkernij verder heeten mag.
Deze verklaring is geteekend J.E.t.G.
H. K r a y k a m p zegt met Va n D a l e :
Kokinjes zijn balletjes van dik en taai gekookte suiker of siroop.
Deze verklaringen gelden niet voor Zeeland.
Kokinjes zijn daar geene balletjes, maar zij bestaan uit taai gekookte suiker of
siroop, die in lange smalle peperhuisjes van papier gegoten is. Naarmate de kokinje
door zuigen verdwijnt, wordt het papier afgescheurd.
In mijn kindertijd, een veertig jaar geleden, was het snoepgoed algemeen bekend
en in gebruik.
In den toren van de plaats, waar mijne ouders woonden, stond een kist met
archieven.
De vrouw van den veldwachter hield een snoepwinkeltje.
Veel van die oude documenten zijn als peperhuisjes voor hare kokinjes gebruikt.
Zoo gaat de roem der wereld voorbij.
G.A.V.v.O.

1) Het zelfst naamw. vrucht (vrees) men nog in godsvrucht, Hoogd. Gottesfurcht.
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Nalezing op Middelnederlandsch.
De Redactie van dit Tijdschrift, heeft het noodig geoordeeld om als proeve eenige
bladzijden te wijden ‘aan eene zeer populaire inleiding tot de studie van het
Middelnederlandsch, waarin een Middelnederlandsche tekst volledig zal worden
behandeld en verklaard, zóó, dat hij, die deze stukken nauwkeurig leest, zonder groote
inspanning de eigenlijke studie kan aanvangen.’
Dit besluit is genomen, om te voldoen aan de vele verzoeken, die door verschillende
inteekenaren hierom aan de Redactie werden gedaan.
Het is echter ondoenlijk om, even als op een college, een Mnl. tekst in een tijdschrift
te behandelen. Hieraan zijn te veel bezwaren verbonden, dan dat dit met eenig goed
gevolg zou kunnen geschieden. De wijze, waarop een gedeelte van het gedicht ‘Van
den Vos Reinaerde’ behandeld werd, bevestigt dit volkomen.
Wij laten daar, dat moest aangegeven zijn, door wien, waar en wanneer het is
geschreven, maar de behandeling van den tekst laat stellig veel te wenschen over.
Een paar voorbeelden mogen dit bewijzen.
R. 43 bevaen voor ‘bevangen,’ evenals ons ‘gaan’ staat voor ‘gangen’ (zie ook
afl. 2, bl. 107).
Dit is eene meening, die vóór 40 jaren werd verkondigd, doch waarmede wij reeds
lang hebben afgedaan. Indien het Wdb. der Nederl. Taal was geraadpleegd, dan zou
men dit waarschijnlijk niet hebben behoeven te lezen.
Gaan is geenszins een gesyncopeerde vorm van gangen (waarvan ging), maar
eene afleiding van den wortel ga, waarnaast een andere verwante ga(n)g bestond.
Wat vaen betreft, dit is door syncope van de h ontstaan uit Got. fâhan, evenals
haen uit hâhan, terwijl vangen gevormd is naar anologie van het meervoud van het
perf. en het part. van dat werkwoord.
R. 111 onhout - vijandig gezind. De verklaring is goed, doch hier is verzuimd, te
wijzen op de sterke kracht, die on in het Mnl. heeft. Niet eene bloote ontkenning,
doch eene sterke tegenstelling geeft dit voorvoegsel in het Mnl. te kennen. Zoo
beteekent onscone niet leelijk doch afschuwelijk leelijk, iemand onwaerd hebben is
niet iemand niet waardeeren, doch iemand verachten. Zegt een dichter ‘Het stont
den riddere herde onsiene’ dan bedoelt hij dat de ridder in hachelijke omstandigheden
verkeerde. Een onsachte winter is een verschrikkelijke, vreeselijk strenge winter,
enz.
R. 119 omme - om. ‘Omme’ staat voor ‘ombe’ en dat is naar alle waarschijnlijkheid
oorspronkelijk eene samenstelling van om en bij (vgl. Ohd. umbi, Osaks. umbi en
Angs. ymbe).
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De waarschijnlijkheid hiervan kan ik niet inzien. Kluge (Etym. Wörterb.) zegt dit
wel is waar, doch het Wdb. der Nederl. Taal bewijst ons het tegendeel. Omme, vroeger
ombe beantwoordt aan Lat. amb, (ambire, ambages), Gr. μφ , Sansk. ambhi.
R. 124. Het is niet waarschijnlijk, dat ‘ontberen’ in verband staat met het oude
sterke werkwoord ‘beren’ (dragen).
Naar ik meen, hangen deze twee verba wel degelijk samen. Omberen (ontberen)
beteekent wegdragen en der claghe omberen, de aanklacht van zich dragen, er zich
niet mede bemoeien, nalaten. (Zie Oudemans, Mnl. en Onl. Wdb. V, 233, 235).
Ik heb hier gewezen op enkele punten, die onjuist of onvolledig waren voorgesteld.
Thans zou ik opmerkzaam kunnen maken op hetgeen niet is gezegd en toch had
moeten gezegd worden. Ook hier wil ik mij tot enkele bepalen.
R. 7 dat hi di vite dede soeken.
Het werkwoord doen is hier als hulpwerkwoord gebruikt en drukt als zoodanig
den tijd uit van het werkw. in welks dienst het treedt.
Hi dede soeken beteekent derhalve hij zocht. (In het Engelsch is to do nog genoeg
als hulpwerkw. bekend). Zoo lezen wij: Lieve here, nu doet ontfaen dit mijn present.
Lorr. V, 1318 (doet ontfaen = ontvang). Waertoe eest goet, dat gi coninc heten doet.
Velth. II, 17, 49 (heten doet = heet). Dien (roc) dede daer vinden doen een Juede,
Sp. III7, 6, 83, (dede vinden = vond). Zie verder het Mnl. Wdb. van wijlen Dr. E.
Verwijs en Dr. J. Verdam, waar ook over doen als vervangend hulpwerkw. (Rein. I,
24) wordt gesproken, en waaruit zal blijken, dat die plaats hier verkeerd werd
verklaard.
R. 64. Isengryn begonste saen ende sprac d.i.: begon spoedig te spreken.
In de Taalkundige Bijdragen I 123 is door Prof. J. Verdam over ende gesproken
en er op gewezen hoe dit voegwoord dikwijls gebezigd werd ter verbinding van twee
w.w., die gelijktijdig plaats hebben. Duidelijk blijkt dit in: In eenen houc gaet hi
ende sit (gaat hij zitten) Sp. I8, 8, 55. Paulus stont ende bevede (stond te beven) Ned.
Proza 224, saten ende aten (zaten te eten), Stoke IX, 301 enz.
R. 77. staerblent, stekeblind.
Naast dezen vorm komt ook staelblint voor, (Torec 2412 ‘Maer si sijn alle
staelblint,’) dat zich volgens Dr. v. Helten Mnl. Spraakk. paragr. 103, door
volksetymologie had ontwikkeld onder den invloed der uitdrukking te stale staen,
‘op een stal, d.i. vaste plaats’, alzoo ‘stil, strak staan’, van de oogen gezegd b.v.
Lancelot II, 1198. ‘Ende sine oegen gingen te stale staen.’ 24816, ‘Ende (si) vochten
soe, dat eer iet lanc Hen die ogen te stale stonden.

Noord en Zuid. Jaargang 9

184
R. 93 inne ghescreeft niet daer an d.i: ik zou het daarop niet geheel en al kunnen
schrijven.
Het is een bijna algemeene regel in het Mnl., dat alle werkwoorden, die met een
der hulpbehoevende werkwoorden zijn samengevoegd, ge voor zich krijgen. Vooral
geschiedt dit wanneer kunnen of mogen vooraf gaat en aan eene voltooiing kan
worden gedacht bijv.: Dat wijt niet ghesegghen en connen Lsp 1, 41, 72. Dat en
constic niet ghedoen, Lsp 2, 32, 17. Wat ghelopen mochte de paert, Stoke 4, 1514.
Mensceit mach te genen stonden Der Godheit zin ghegronden Sp 34, 16, 32. Ook
dan wanneer kunnen of mogen niet is uitgedrukt, maar in de gedachte kan worden
aangevuld, treedt ge voor het w.w. bijv.: Dat alle die leven niet gheseiden (niet zouden
kunnen zeggen) Lsp 1, 21, 92. Tes gi gehuert enen boet (hebt kunnen huren) Mor.
3407.
Zie vooral Dr. J. Verdam Tekstcritiek en Taal en Letterbode III, 151.
R 106 die selve worst stal ende nam.
Hier nemen wij een verschijnsel waar, dat herhaalde malen in Mnl. geschriften
voorkomt en waarover is gehandeld door Dr. Verdam in de Taalk Bijd. I, 122. Ik
bedoel de prothusteron ‘het vermelden der feiten of toestanden, niet in de
chronologische orde, maar naar het gewicht, dat zij in het oog van den schrijver
bezitten, zoodat meermalen voorop komt te staan het feit, dat het laatst heeft plaats
gehad, indien de schrijver het noodig vindt, daarop den meesten nadruk of het meeste
licht te laten vallen.’
Eenige voorbeelden ter opheldering:
Troyen fo. 263 d.
Hier na so vel hij
In onmacht, mer II ridders quamen,
Die hem wechdroeghen ende opnamen.

Ferg. 86.
Die hert spranc op ende wert vervaert.

Wal. 985.
Hi cleedde hem ende es upghestaen.

Onnauwkeurige verklaringen als bijv. van sinxen daghe, en hof, het geheel ontbreken
van bewijsplaatsen zooals bij R. 99 en R. 113, en het, bij R. 122, niet wijzen op het
mnl. wicht, op booswicht en op het in Groningen gebruikelijke ‘nuver wicht’ (aardig
meisje), zal ik stilzwijgend voorbijgaan.
Veel zou aan deze opmerkingen nog zijn toe te voegen. Het bovenstaande is m.i.
voldoende om te laten zien, dat de behandeling van den tekst verre van volledig is,
den beoefenaar van het Mnl. op een dwaalspoor brengt en geenszins in de gelegenheid
stelt
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om zonder groote inspanning, de eigenlijke studie aan te vangen.
Het eenige middel, om Middelnederlandsch te leeren, is het lezen van mnl. dichters
met behulp van een betrouwbaar glossarium.
In den 4den jaargang bl. 60 van dit Tijdschrift is reeds gewezen op de werken, die
hiervoor zijn aan te bevelen.
Voor hen, die dezen jaargang niet mochten bezitten zal ik hetgeen dáar vermeld
is opgeven met bijvoeging van enkele andere werken.
Verwijs
Bloemlezing

uit mnl.

dichters.

Der Leken Spiegel uitgegeven

door

Dr. M. de Vries.

Carel ende Elegast uitgegeven

door

Dr. W.J.A.
Jonckbloet.

Beatrijs

uitgegeven

door

Dr. W.J.A.
Jonckbloet.

Van den Vos
Reinaerde

uitgegeven

door

Dr. W.J.A.
Jonckbloet.

ook

uitgegeven

door

E. Martin.

Ferguut

uitgegeven

door

Dr. J. Verdam.

Theophilus

uitgegeven

door

Dr. J. Verdam.

Seghelyn van
Jherusalem

uitgegeven

door

Dr. J. Verdam.

Rymkronyk van
Melis Stoke

uitgegeven

door

B. Huydecoper.

Roman van
Moriaen

uitgegeven

door

Dr. J. te Winkel.

Roman van Torec

uitgegeven

door

Dr. J. te Winkel.

Verder zijn zeer aan te bevelen de uitgaven in de Bibliotheek van Middelnederl.
Letterkunde de onder redactie van Dr. H.E. Moltzer en Dr. J. te Winkel en hieronder
vooral Alexanders Geesten van Jacob van Maerlant uitgegeven door Dr. J. Franck,
als ook Floris ende Blancefloer uitgegeven door Dr. H.E. Moltzer.
Ook verzuime men niet te lezen:
Proeve van Middelnederlandsche Taalzuivering door Dr. M. de Vries.
Tekstcritiek van Middelnederlandsche schrijvers door Dr. J. Verdam.
Menig belangrijk artikel vindt men ook in Taalgids, Taal en Letterbode,
Taalkundige Bijdragen en Tijdschrift voor Nederlandsche Taal en Letterkunde
uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
Als spraakkunst gebruike men:
Middelnederlandsche Spraakkunst door Dr. W.L. van Helten, of
Mittelniederländische Grammatik von Dr. J. Franck en als Woordenboek Middeln.
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Woordenboek van wijlen Dr. E. Verwijs en Dr. J. Verdam. Ook kan men desnoods
raadplegen Oudemans Bijdrage tot een Middel- en Oudnederl. Wdb.
Al deze werken, met uitzondering van de twee laatste, zijn aan te vragen en ter
lezing verkrijgbaar in ieder Universiteits-Bibliotheek, zoodat het, hoewel wenschelijk,
toch direct niet noodzakelijk is, ze aan te schaffen.
Leiden, 17 Maart 1886.
S.
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Middelnederlandsch.
Aanstippingen bij de tekstverklaring in No. 1 en 2.
Onder de aanteekeningen, in aflev. 1 en 2 van dezen Jrg. onder de rubriek
Middelnederlandsch voorkomende, worden er enkele gevonden, die niet volkomen
juist zijn te noemen. Tot herstel van deze vergissingen diene het volgende:
R. 10. Sijnre en Sijner, voor den 2den en 3den nv. enk. vrouw. en den 2den nv.
mv. van alle geslachten, waren beide uit een ouder sinere voortgekomen, dat o.a.
nog in het Ohd. sînero, enz., en het Os. sînera is terug te vinden.
R. 41. Sinxen was ontleend aan het Oudfransche cinquiesme. (Lat. quinquagesima).
R. 52. Het imperf. dorste van het praeterito-praesens ic dar, wi dorren, had zich
niet op de hier voorgestelde wijze ontwikkeld. Voor de verklaring van dien
eigenaardigen uitgang, die ook bij andere werkwoorden met opgeschoven praeteritum
wordt aangetroffen (vgl. in 't Mnl. conste, gonste, moeste, wiste), zijn intusschen
veel meer gegevens noodig, dan we bij de lezers van dit tijdschrift mogen onderstellen.
Deze mogen zich daarom in dit geval tevredenstellen met de wetenschap, dat men
bij genoemde werkwoorden met een bijzonder suffix te doen heeft, dat van den
gewonen uitgang der zwakke imperfecta afwijkt. Iets niet te weten, omdat men de
hulpmiddelen mist om er achter te komen, is beter, dan iets verkeerd te weten en
zich zelf met een onware voorstelling te paaien.
Volgens anderen is het suffix van het praet. der verba met opgeschoven verl. tijd
juist hetzelfde als dat der zwakke werkw.
Zoo is volgens dezen dorste ontstaan uit dorfste, dat op de volgende wijze onstond:
dorf-de, dorfte, dorfste. De s is hier ingevoegd. Bij moeten en weten had synaloephe
plaats van deze s met den slotconsonant van den verl. wortel dus moetste, moeste,
etc. Door verwisseling van de en ste ontstond konste.
R. 62. Isengrijn, oorspr. Isangrîm, beteekent oorspronkelijk ‘iemand met een
ijzeren (en afschrikwekkend) masker’. Wie meer daarover begeert te weten, leze de
Zeitschrift für Deutsches Alterthum, Neue Folge, VI, bl. 7.
R. 64. Naast het sterke imprf. beghan, beghonnen, van 't werkw. beghinnen, was
in het Mnl. ook de zonderlinge vorm begonste, begonsten in gebruik. Dat de verklaring
van dezen laatsten thans nog alles behalve zeker en voor 't minst genomen lang niet
gemakkelijk is, kan men zien uit § 146c der Mnl. Spraakk. van Van Helten. In ieder
geval is het boven op bl. 106 gezegde ten eenen male onjuist.
R. 70. Het simplex ontfaen beantwoordt aan een Oudsaksisch fâhan, dat van
ontfanghen aan een Oudnederfrankisch fangan. Gaan vindt men terug in het
Oudnederfrankisch gân; het Mnl. gangen
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in den vorm gangan van datzelfde Oudgerm. dialect. Van een samentrekking van
den vorm, met ng, tot dien, zonder ng, kan hier geen sprake zijn. Het verschil tusschen
vangen en vaen hangt samen met een eigenaardig verschijnsel in de Ogerm. dialecten,
den zoogenaamden ‘grammatischen wechsel’, een verschijnsel, dat evenwel maar
niet met een paar woorden is uiteen te zetten1). Gaan en gangen zijn twee geheel
verschillende woorden, die alleen daarin overeenkomen, dat ze beide dezelfde
beteekenis hebben en beide met een g beginnen.
R. 78. Nochtan beteekent hier niet ‘nochtans’, maar ‘daarenboven’, ‘nog daarbij’.
Vgl. hd. dennoch het omgekeerde van nochtan met gelijke beteekenis.
R. 122. Hadder Cortois iewet an beteekent ‘zoo C. er eenige aanspraak op kon
maken, er eenig recht van bezit op had’.Vgl. het Mnl. Wb. op aen.
R. 124. Ontberen, missen, heeft niets uit te staan met baar, in de beteekenis ‘bloot’.
Dit adjectief komt, naar we hooren, overeen met een Oud-sloveensch bosŭ, een
Litausch basas, = ‘op bloote voeten’ (z.o.a. KLUGE's uitnemend Etymol. Wtb. op
baar); zijn r was alzoo met den bekenden overgang uit de zachte s voortgekomen.
De r van ontberen, en evenzoo van het oude beren, dragen, geboorte, enz., was
daarentegen oorspronkelijk; vgl. het Grieksche volgens de wet der klankverschuiving
daaraan beantwoordende pherein, het Lat. ferre = ‘dragen’.
RED.

Moltzer's Brochures.
Reeds vóór jaren gaf Prof. Moltzer bij de firma Wolters te Groningen zoo nu en dan
eene letter- of taalkundige studie uit, die de toespraak bevatte, hetzij bij de opening
zijner colleges, dan wel bij eene andere gelegenheid gehouden. Het zou belachelijk
zijn, indien ik, een eenvoudig onderwijzer, de groote en blijvende waarde dier kleine
geschriften zou willen aantoonen. Dat ligt dan ook niet in mijn plan. Alleen wensch
ik mijn collega's, die lust in Taalstudie hebben, den raad te geven, te doen wat ik zelf
gedaan heb, d.i. bij hunne studie Moltzer's kleinere geschriften niet over het hoofd
te zien. De persoonlijke indruk, dien ik ontving door het bijwonen der colleges van
bovengenoemden Hoogleeraar, die ons bij zijne lessen zoo boeide, kan misschien
ook eenigszins van invloed zijn op de waardeering mijnerzijds van zijn werk, zoo
zelfs dat ik in mijn vrijen tijd bij voorkeur en in de eerste plaats zijne werken las en
genoot. Doch dit is voor mijne collegas van weinig belang.

1) Voor hen, die hiervan een en ander willen te weten komen, verwijzen wij naar § 89 der
bovengemelde Mnl. Spraakk.
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Dat zij echter Moltzer's brochures ter hand mogen nemen en dat het hun tot voordeel
zal zijn, als zij dat doen zullen, dat bewees mij het laatste nummer van Noord en
Zuid.
Reeds eenigen tijd geleden mocht ik in een Schoolblad iets mededeelen omtrent
de volksetymologie en wees ik daarbij op Moltzer's redevoering: ‘De volksverbeelding
in het rijk der Taal.’ Had de Heer H.J. Stads die brochure gelezen, hij zou in aflevering
5 van Noord en Zuid vraag CXXXII anders beantwoord en niet beweerd hebben, dat
de oorspronkelijke beteekenis van ‘een bok schieten’ mis schieten is.
Niet ieder zal genoemd werkje voor de hand hebben liggen en daarom neem ik de
vrijheid over te schrijven, wat prof. Moltzer ons daar meedeelt; met de hoop, dat
men zijne geheele toespraak lezen moge en dat deze tot eene verdere studie zijner
werken aanleiding moge geven.
Op pag. 7 der genoemde brochure leest men:
‘Iets dergelijks (het vereenzelvigen van twee woorden, die in klank gelijk, doch
in oorsprong hemelsbreed verschillend zijn) heeft de bok ondervonden in de
uitdrukking “een bok schieten”, “voor een mallen dwazen flater begaan.” Het bekende
vertelseltje van den jonker, die op de snippenjacht in plaats van een snip,
onwaarschijnlijk genoeg zonder er iets van te bemerken, een geitebok schoot, anders
niet onaardig verzonnen, lost het raadsel niet op: immers schiet men niet alleen een
bok, maar men kan ook, en dit is vreemd genoeg, een bok maken. Wel verre van de
hulp in te roepen van den dierkundige, raadpleeg ik het geschiedboek onzer taal en
vind in de zeventiende-eeuwsche spreekwijs “een beuck hebben” d.w.z. een slag van
den molen weg hebben, “van Lotje getikt zijn,” zooals wij zeggen, en in het bij Van
der Schueren voorkomende werkwoord bocken, dat “slaan, cloppen, smijten”
beduidde, althans eenige gegevens ter verklaring. Beuck, bok zal namelijk door de
genoemde spreekwijs, behalve die van slag, tik van den molen, ook allengs de
beteekenis van gekheid, dwaasheid in 't algemeen hebben aangenomen, en daarna,
nevens de uitdrukking “een beuck of bok maken” voor “een gekheid, een dwaasheid
doen,” zijn in zwang gekomen. Doch toen de woorden beuck en bok voor dwaasheid
weinig meer in de wandeling waren, tenzij wellicht in de spreekwijzen, “een bok
hebben,” “en een bok maken,” toen 't woord bok alzoo hoe langer hoe minder werd
begrepen, toen zal het zijn gebeurd, dat men in bok den naam heeft gezien van 't
mannetje der geit en dientengevolge niet meer uitsluitend een bok kon hebben en
maken, maar er natuurlijk evengoed, ja beter nog, een schieten. En aangezien wederom
het schieten van een bok volstrekt geen bespottelijker indruk maakt dan het treffen
van eenig ander viervoeter, zou men voor den bok wel evengoed
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een varken of een kalf kunnen nemen; behoef ik u te herinneren, dat voor den bok
ook wel een varken of een kalf optreedt?’
Tot zoo ver. De beteekenis en het ontstaan der gevraagde uitdrukking is ons dus
na Moltzer's mededeeling niet vreemd meer. De verkeerde beantwoording van vraag
CXXXII was voor mij echter eene aanleiding op een van Moltzer's kleinere geschriften
te wijzen. Een paar dier werkjes zijn, ongelukkig genoeg, uitverkocht, en 't is te
hopen, dat de uitgever ze herdrukken zal. De meeste zijn echter nog te verkrijgen en
in elk dier boekjes heb ik bijzonderheden gevonden, die mij nieuw waren en mij
verrasten.
Te dikwijls misschien worden werkjes aangekondigd en aangeprezen of
veroordeeld, zonder dat daar voldoende grond voor aanwezig is. Maar het kan ook
gebeuren, dat er te dikwijls gezwegen wordt. Dat laatste is een nadeel voor de studie
van ons, jongeren, misschien nog grooter dan het eerste. Tes een tijt van zwighen
ende een tijt van spreken, zegt een oud spreekwoord. En waar ik mijn collega's meen
een goeden raad te mogen en te moeten geven, door hunne aandacht op Moltzer's
kleine pennevruchten te doen vestigen, opdat deze ze gelezen worden, daar neme
men mijn schrijven niet verkeerd op. Van harte hoop ik, dat hun hetzelfde moge
overkomen als mij, en men ook na ze gelezen te hebben met een gevoel van
voldaanheid doch niet minder met een gevoel van spijt, dat de lezing geëindigd is,
moge uitroepen: ‘Twas goet bier maar tes wte.’
Amsterdam, 2 Sept. 1885.
R. HARTMAN.
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Boekaankondiging.
Mittelniederländische Grammatik, mit Lesestücken und Glossar von Dr.
Johannes Franck. Leipzig: T.O. Weigel, 1883. - 282 blz. gr. 8o, 7 M.
Van dit standaardwerk is er, binnen onze onze wete, hier te lande nog geene recensie
verschenen, ofschoon het boek reeds sedert meer dan twee jaar van de pers gekomen
is. In den vreemde is men er zoo lang niet mede uitgebleven. Eene, die wij echter
niet hebben kunnen te zien krijgen, komt voor op blz. 336-339 van de Nordisk Revy
I, en draagt den naam van A. Erdmann.
Nog twee andere, zeer gunstige recensies verschenen in Duitschland: degene van
Dr. W.L. van Helten in het ‘Litteraturblatt für germ. u. rom. Philologie’ van Juli '84
(kol. 261-264), die lijdt onder de beknoptheid waartoe het tijdschrift, waarvoor ze
bestemd was, noodzaakte, - en degene van Dr. Wilmanns in den ‘Anzeiger für
deutsches Alterthum. u. deutsche Litt.’ van Sept. '84 (bl. 385-391), die niet van een
specialist is. Onze beoordeeling houdt veelal andere bijzonderheden in 't oog.
De Nederlandsche Spectator van 22 December 1883 (No. 51) heeft het boek in
zijne Berichten en Mededeelingen met eene gunstige aanbeveling aangekondigd. Er
wordt wel is waar op gewezen, dat het te geleerd is, 't is te zeggen dat deszelfs gebruik
kundigheden veronderstelt, welk degene die ten onzent iets aan Middelnederlandsch
begint te doen, nog niet bezit; er wordt wel de wensch uitgedrukt, dat een man van
't vak, die daarbij een vulgarisateur zij, gelijk Dr. Beckering Vinckers, er ons eene
omwerking van bezorge die het onder het bereik van een grooter getal lezers brenge;
- maar daarmee wordt geen kwaad gemeend, integendeel, men beweert dat het boek
vol is van nuttige wenken en baanbrekende ontdekkingen, waarvan de Hoogescholen
wel zouden doen rekening te houden.
Of die welgemeende raad in den smaak gevallen is der hoogleeraren, die colleges
over Middelnederlandsch geven, weten wij niet. Een toch, de geleerde Dr. W. Van
Helten, heeft niet geaarzeld aanstonds te kennen te geven dat hij dien niet noodig
had, dat niet alles wat in Dr. Franck's Grammatik staat, even betrouwbaar is, en dat
al het goede gangbare munt is op de Hollandsche Hoogescholen, hetgeen, bepaaldelijk
wat hem aangaat, zal buiten twijfel gesteld worden als binnen kort zijne
Middelnederlandsche Spraakleer met BEWIJSPLAATSEN zal verschijnen.1)
Wij bevinden ons dus hier tegenover twee oordeelen die nog al ver uiteenloopen.
Een der twee is niet ernstig, of hoe ware dit mogelijk?
En toch zijn beide ernstig, maar het eene komt van iemand die een eersten indruk
wil teruggeven, zooals hij hem van een oppervlakkig overzicht des boeks ontvangen
heeft; het andere is het gevolg van een diepergaande onderzoek.
Wij ook hebben onzen indruk in dier voege moeten wijzigen. Toen wij het boek
onmiddellijk na deszelfs ontvangst doorbladerd hadden, oordeelden wij als de
berichtgever van den Spectator; nu wij deszelfs inhoud, voor dit opstel en voor eigen
studie, gewikt en gezift hebben, moeten wij met Dr. Van Helten instemmen.
Ten andere, het verschil tusschen beide oordeelen is, alles wel ingezien, zóó groot
niet: het tweede staat ongeveer gelijk met het eerste, minus wat begeestering. Dit is
het algemeen gebrek van Dr. Franck's werken, 1) Van die Spraakleer is zooeven het eerste stuk verschenen.
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wij bedoelen de Grammatik en het Etymologisch Woordenboek: - zij stellen zich aan
den lezer met zoo een geleerde uitrusting voor, dat zij zijne bewondering en sympathie
afdwingen, om hem later in de noodzakelijkheid te brengen van te bekennen, dat
meer dan eene kleine bijzonderheid het geleerde hulsel niet waard is waarin het om
zoo te zeggen versmoort, en dat vele geleerde stellingen te gewaagd zijn om tot eene
betrouwbare gevolgtrekking te leiden.
Die twee bekentenissen moeten dus het kort begrip zijn van onze recensie. Zij
zullen ons echter niet beletten genoegzame bewijzen aan te voeren, om den lezer te
overtuigen dat desniettegenstaande Dr. Franck ten volle onzen dank voor zijnen
arbeid verdient.
Immers op dit gebied zijn wij niet te rijk. Om niet te gewagen van Grimm's
behandeling van 't Middelnederlandsch in zijne Grammatik, waarvoor bijna al de
bouwstoffen in dien tijd nog ontoegankelijk waren, zoodat het meeste uit analogie
met andere talen opgemaakt is; om ook niet te vermelden de onbeduidende
Verbuigingswijze der lid- naem- en werkwoorden van Mr. Th. Blommaert in zijn
Theophilus (Gent, 1858), noch E. Martin's Grundzüge der mnl. Laut- u. Formenlehre
in zijne uitgave van den Reinaert, die slechts Grimm herhalen, hebben wij niets dan
de Korte Middelnederlandsche Spraakkunst van E. Verwijs in zijne Bloemlezing van
Mnl. dichters (Zutfen 1863-67) of in separaatafdraak (zonder datum, - 72 blz. 8o),
die voor haar tijd en haar doel een zeer te waardeeren voortbrengsel was, en beter
verdiende aanvaard te worden dan zij het inderdaad geweest is, maar voor den
tegenwoordigen toestand der wetenschap ontoereikend geworden was.
Reeds lang zagen vakmannen en belangstellenden uit naar een werk van dien aard
dat voldoende weze, toen eindelijk Dr. Franck's boek verscheen. Eerst kwam in
October 1883, de Grammatik met de Lesestücke uit, vergezeld van de belofte dat
Glossar nebst Inhalts-Verzeichniss und Zubehör nog voor het einde van dat jaar
zouden verschijnen. Wij hebben moeten wachten tot einde April '84, eer wij het
Glossar te zien kregen. Maar Inhalts-Verzeichniss en Zubehör zijn tot nog toe
achterwege gebleven.
Het ware daarom misschien niet ongepast eerst hier den inhoud van het werk op
te geven.
Het VORWORT (blz. VII en VIII) doet onder andere de gevolgde methode uiteen.
De GRAMMATIK bevat:
A. Einleitung (blz. 1, 2 en 3): Wat het Middelnederlandsch is.
B. Lautlehre (blz. 3 tot 90):
Kap. I. Laute, Aussprache und Schreibung: a) Vokale. b) Konsonanten.
Kap. II. Betonung und Quantität:
1. Stelle der Accente.
2. Hebung der Quantität.
3. Minderung der Quantität. - Synkope
und Apokope. - Inclination.
Kap. III. Vokalveränderungen:
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I. Das germanische Vokalsystem.
II. Monophthongierungen.
III. Diphthongierungen.
IV. Der Umlaut: 1) des a, 2) des u und o,
3) langer Vokale.
V. Diphthonge aus zwei Vokalen.
VI. Veränderungen durch Konsonantische
Einflüsse: 1) Wirkung von cht, ft, st auf
die Quantität, 2) Quantitative Wirkungen
anderer Konsonantenverbindungen und
Doppelkonsonanten, 3) Kür-
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zende Wirkung des M, 4) Kürzung durch
auslautende Spiranten, 5) Wirkungen der
Liquiden und ihrer Verbindungen (A
Qualitative Veränderungen, - B
Svarabhakti), 6) Wirkungen der Nasale
und ihrer Verbindungen, 7) Wirkung des
W, 8) Vokalfärbung durch einige andere
Konsonanten.
VII. Uebergang von a in e.
VIII. Verhältnis einzelner Vokale untereinander: 1) von e zu i, 2) von o zu u, 3)
von û zu ie, 4) von u zu e.
IX. Dialektische Abweichungen.
Kap. IV. Die germ. Konsonanten und ihre Vertretung im Mnl.
Kap. V. Veränderungen der Kons.:
I. Wechsel nach der Stellung in der Silbe.
II. Der grammatische Wechsel.
III. Konsonantenveränderungen vor
Dentalen.
IV. Gemination.
V. Metathesis der r (und l).
VI. Assimilation.
VII. Ausfall und Einschub, Abfall und
Antritt von Kons.
VIII. Einige andere
Konsonantenveränderungen.
IX. Berührung zwischen Konsonanten
und Vokalen.
Anhang I. Uebersicht nach einzelnen Lauten: 1) Vokale, 2) Konsonanten.
Anhang II. Fremde Laute.
C. Flexionslehre (van blz. 90 tot 159): I. Konjugation. Allgemeines.
Kap. I. Die Endungen: a) im Praesens, b) im Praeteritum 1) der starken, 2) der
schwachen Konjugation.
Kap. II. Die Tempusstämme:
A. Das starke Verbum: 1) die ablautenden
Verba, 2) die reduplicierenden Verba.
B. Das schwache Verbum: 1) das
Praesens, 2) das Praet. und P.P.
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C. Kleinere Gruppen und vereinzelte
Verba: 1) die Praeteritopraesentia, 2) die
Verba gaen und staen, 3) das Verbum
doen, 4) das Verbum Substantivum, 5)
das Verbum willen.
Anhang. Uebergänge schw. Verba in die st. und st. in die schw. Flexion.
II. Deklination. Vorbemerkungen.
Kap. I. Dekl. der Substantiva:
A. Vokalische Deklin.
1. Maskulina: a) die o- Dekl., b) die joDekl., c) die Flexion der Kurzsilbigen iund u- Stämme.
2. Neutra: a) o- Stämme - Bemerkungen,
b) jo- Stämme, c) i-und u- Stämme.
3. Feminina: a) o- und jo- Stämme, b) iund u- Stämme (α) langsilbige, β)
kurzsilbige).
B. Konsonantische Dekl.:
1. Die n- Stämme (schw. Dekl.): a) masc.,
b) feminina, c) neutra.
2. Verwandtschaftsnamen auf r.
3. Stämme auf nd.
4. Einzelne Konsonantische Stämme.
Anhang. Deklination der Personennamen.
a) Masculina,
b) Feminina.
Kap. II. Deklination der Adjectiva:
A. Die starke Deklination.
B. Die schwache Deklination.

Noord en Zuid. Jaargang 9

193

Anhang I. Uebersicht über den Gebrauch der st, und schw. Adjektivformen.
Anhang II. Steigerung der Adj. u. Adv.
Anhang III. Flexion der Participia.
Kap. III. Die Pronomina:
1. Das persönl. ungeschlechtige Pron.
2. Das geschlechtige Personalpron. der
dritten Person.
3. Das Possessivum.
4. Demonstrativa: a) Artikel, b) Betontes
Demonstrativum.
5. Interrogativa. - Anhang: Relativa.
6. Besonderheiten in der Flexion
einzelner Pronominaladjectiva.
Kap. IV. Numeralia:
1. Die Kardinalzahlen.
2. Die Ordinalzahlen.
De LESESTÜCKE beslaan van blz. 161 tot 217 en bevatten: Van den Vos Reinaerde
(Vss. 3081-3437), - Segher Dieregotgaf über den Trojanerkrieg Vss. 3069-3219,
Ausg. Verdam), - Spiegel Historiael (III, 7, 4, Vs. 5-108 en III, 7, 52 Vs. 52-55 Vs.
64), - Eene Disputacie van Onser Vrouwen ende van den heiligen Cruce, - Roman
van Walewein (Vss. 3649-3895), Roman der Lorreinen (II Vss, 689-940), Roman
van Lancelot (Vss. 23394-23553), - Beatrijs (Vss. 193-454), - Van den Levene ons
Heren (Vss. 692-985), Die Rose (Vss. 17-130), - Rijmkroniek van Jan van Heelu
(Vss. 6420-6666), - Der Leken Spieghel (III, 26), - Rijmkronijk van Melis Stoke (II,
Vss. 127-250), - Der Minnen Loop (II, Vss. 119-394), - Aus einer flämischen
Uebersetzung der Apokalypse (Kap. 12), - Het Leven van Jezus (Ss. 4-10 aus Meijer),
- Jans van Ruusbroec Boec van seven trappen (Ss. 7-10 aus IV David), - Jans van
Ruusbroek (sic) Chierheit der ghesteleker brulocht (Ss. 79-81, aus VI David), - Des
Conincs Somme (S. 163 ff. aus Verzameling van Nederl. Prozastukken van
1229-1476.
Eindelijk het GLOSSAR beslaat 64 blz. (van 219-282) en moet niet slechts de lezing
der bijgegeven stukken bevorderen, maar ook onder bekrompen vorm voorloopige
hulp brengen bij het ontcijferen der gewichtigste Mnl. teksten (Vorwort). Het bevat
een goe zes duizend woorden.
Dit overzicht is toereikend om te laten oordeelen hoe volledig het werk is;
onmogelijk ware 't slechts een enkel punt der spraakkunst aan te duiden, dat er niet
in behandeld wordt. Vooral de klankleer is alleruitvoerigst uiteengezet, misschien
wel al te uitvoerig voor een leerboek, dat dan ook, wat er de schrijver van zegge, een
werkelijk Nachschlagebuch geworden is. De phonologie ten andere is het troetelkind
van de spraakkundigen der jongere school. Aan dit deel der spraakleer wijden ze
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uitsluitend hunne krachten; dit komt de buigingsleer wel ten goede, maar schaadt de
beoefening der syntaxis, die over 't algemeen verwaarloosd wordt, en ook in Dr.
Franck's werk geen plaats gevonden heeft. Afgezien van dit bezwaar, is die
Middelnederlandsche klankleer, vooral voor haren rijkdom aan feiten, merkwaardig.
Wij willen echter niet lang bij algemeene beschouwingen stil blijven, en gaan
maar onmiddellijk over tot de bepaalde aanmerkingen die we in te brengen hebben.
Ons dunkt dat heel het werk in overijling, wel niet bestudeerd en bijeengebracht,
maar opgesteld geweest is, en dat 's schrijvers bekentenis bij de woordenlijst, nl. dat
‘ze in haast samengesteld werd,’ ook tot het overige zou mogen uitgebreid worden.
Drukfeilen zijn onverbeterd ge-
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bleven, d.i. er is geen tafel van opgemaakt. Blz. 82 vindt men hoofzonde, blz. 112
vruhten, vrohten; - blz. 161 staat De coninc hevet danc - hebbe hi! - Cuwaerde
ghegheven, enz. voor Die Coninc hevet - danc hebbe hi! - Cuwaerde enz; nog blz.
161 en vlg. staat rauwe, trauwe, vrauwe en het Glossar geeft slechts rouwe, trouwe,
vrouwe; - eveneens vs. 192 scerpe, vz. 101, 205, 207 scaerpe en in 't Glossar scarpe.
Tot zelfs inconsequenties in de Duitsche spelling bewijzen dat; hetzelfde woord nu
eens met, dan eens zonder hoofdletter, met c of met k: masculinum en Maskulinum;
op blz. 44 is een in den Wörter blijven staan en op blz. 72: in den letzteren waar de
zin in dem letzteren eischt.
Een ander gebrek, dat ook aan de haast te wijten is, is de afwezigheid van alle
bewijsplaatsen bij de talrijke en overigens betrouwbare voorbeelden; feiten, die zich
maar twee, of ook maar één keer opdoen, worden vermeld; uitdrukkingen worden
aangegeven die eigen zijn aan één schrijver, of aan één zijner werken: maar nooit
worden de juiste plaatsen aangeduid waar ze te vinden zijn.
Het gevolg van dit verzuim is, dat voor den vakman het gebruik van het werk als
Nachschlagebuch tijdroovend is omdat het hem de opzoekingen, wier bewijzen hij
van den schrijver verwachtte, niet spaart, en dat het voor den beginneling als Lehrbuch
hinderlijk is, omdat het hem niet toelaat oogenblikkelijk vergelijkingen te maken
met den tekst dien hij leest, of een punt der spraakleer in verschillige werken of
schrijvers te gelijk te studeeren.
Hetzelfde geldt voor de Woordenlijst: niet een enkel woord wordt thuis gewezen.
En toch ware het wenschelijk dat men op 't eerste zicht de woorden van 't glossarium
kunne herkennen die niet in de leesstukken voorkomen, of de plaatsen dier talrijke
woorden vinden, van wier beteekenis Dr. Franck niet zeker is.
Als nu een schrijver van een wetenschapelijk werk eens de vrijheid neemt, zijne
bewijsplaatsen achterwege te houden, dan komt hij er al spoedig toe, te beweren dat
hetgeen hij denkt of veronderstelt, wellicht zoo is, of zonder twijfel zoo zijn moet.
Beweringen van zoo een hypothetischen aard zijn dan ook in de Mnl. Grammatik
niet zelden. In de 22 eerste bladzijden hebben wij er niet minder dan 32 geteld, die
op een vielleicht, wahrscheinlich, vermutlich, ist denkbar, enz., steunen, en 21 die
met een ohne Zweifel of een synoniem als kann nur so, die Möglichkeit ist niet zu
bestreiten uitgemaakt werden. Wij houden niet staan dat al die beweringen valsch
zijn, maar dat ze op ernstiger redenen moeten schragen. Wij zullen ten andere welhaast
gelegenheid hebben de meeste ervan nader toe te lichten. Zij maken deel van de reeks
bijzonderheden, waar we, 't zij ten goede, 't zij ten kwade, aanmerkingen op maakten.
Wil de lezer ons nu door het werk heen volgen, wij zullen die bijzonderheden aan
zijne welwillende aandacht onderwerpen.
Daar de schrijver steeds, om de Middelnederl. spraakleer (klinkers, medeklinkers,
verbuigingen, vervoegingen) uit te leggen, van de Oorgermaansche spraakleer (d.i.
klinkers, medekl. enz.) uitgaat, begint hij bij ieder deel der spraakleer met het
Germaansch stelsel op te geven. Zijne opgaven echter zijn tevens te uitgebreid en te
beknopt: te uitgebreid, omdat degene die weet wat hij niet geeft (bijv. bepaling,
oorsprong en ontwikkeling van den ablaut), toch ook weet wat hij geeft (bijv.
bepaling, en verdeeling van de sterke werken), - te beknopt, om de omgekeerde
reden, d.i. omdat degene die nog niet weet wat de schrijver van 't Oorgermaansch
meent te moeten geven daarmêe niet genoeg heeft, zoolang
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hij heel het stelsel niet krijgt. Ten andere, de Duitscher, die iets aan Middelned. wil
doen, kent reeds de Germaansche taalwetenschap, en de Nederlander die Dietsch
studeert, moet het Germaansch elders leeren dan te dier gelegenheid.
Van den klemtoon beweert de schrijver dat het Germaansch denzelven op de
stamlettergreep legt (blz. 9), in tegenstelling met de Indogermaansche grondtaal en
de meeste zustertalen, en daar zoo een groote voorliefde voor heeft, dat alles wat het
spraakbewustzijn niet als stamlettergreep opgevat heeft, in zeer hooge maat aan
vervlieging of verdamping blootgesteld is, De wet van Verner (waarom zien voor
zieHen nevens zaG, of verlieZen nevens verloRen), de doorgrijpende ontwikkeling
van den ablaut, de geklemtoonde achtervoegsels bewijzen afdoende, dat het
Germaansch niet van den beginne af den klemtoonregel volgde dien Dr. Franck geeft,
maar nog wel geruimen tijd den Indogermaanschen klemtoon behouden heeft.
Bij de opgave van het Germaansch klankenstelsel (blz. 24, 25), zagen wij gaarne
andere namen gebruikt om de onderscheiden trappen te beteekenen die een klinker
doorloopt. Dr. Franck spreekt van sterken graad, versterkten graad, gerekten vorm
en zwakken graad, als bijv. ei, ai, î en i, de vier schakeeringen van den i-achtigen
a-klank. Waar is onder die vier vormen, de normale vorm van den klank? Dr. Fr.
ziet toch zeker den zwakken graad niet meer als zulken aan? Hij noeme dus den
sterken graad liever dan den normalen toestand, zich bevindende tusschen een
versterkten en een verzwakten graad, zooals de Junggrammatiker tegenwoordig doen;
daarbij stonden zijn zes reeksen liever in de volgende orde: 3 - 4 - 5 - 1 - 2 - 6.

Tevens hebben wij andere wijzigingen aangebracht dan de verplaatsing der klinkers.
Wij kunnen met Dr. Fr. niet aannemen dat e, i zwakke graad van ax zou zijn. Immers
de zwakke graad bestaat in het wegvallen van alle a-element; zoo IS u als zwakke
graad van arx, anx en ar niet een vertegenwoordiger der zwakke a, vermits de zwakheid
in het achterblijven bestaat, maar u vertegenwoordigt met l, m, n of r een nas.-liq,
sonans, zoo kan gebans (resp. gibans) niet gbans vertegenwoordigen. Paul in z.
Gesch. d. Germ. Vok. (Beitr. VI, 1) gelooft ook dat i in gibans normale
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toestand is, maar meent dan ook hetzelfde van u in numans, wat we niet kunnen
bijtreden.
Ons dunkt dat alle waarnemingen slechts tot dien regel brengen dat een
geklemtoonde lettergreep nooit kan zwak zijn, noch een ongeklemtoonde sterk; DE
NORMALE VORM KAN OVERAL VOORKOMEN. Welke voorwaarden dit bepalen, is nog
niet uitgemaakt; stellig is de onuitspreekbaarheid een beslissende oorzaak; gbans is
onuitspreekbaar.
Dezelfde regel vindt nog ruimer toepassing bij A: de sterke graad komt slechts bij
r
A en Ax, voor; de zwakke graad komt niet in de vervoeging voor; zoo is de normale
toestand hier de regel. Ik kan dus met Dr. Fr. a als zwakken vorm van A ook niet
aannemen; tevens dwingt de nauwkeurigheid te zeggen dat niet alle A's in den sterken
vorm voorkomen.
In dit hoofdstuk ten andere, dat de verhouding tusschen de verscheiden
Germaansche klanken opgeeft, heerscht min of meer verwarring.
Indien we de drie graden van ieder klank verbeelden door a1, (A1), a2 (A2) en ao
(Ao), dan kunnen we stellen:

e, o en eo komen voor als in de volgende lettergr. een a staat, en niet gedekte nasaal
noch i-klank er tusschen komen; anders i, u en eu.
Nu rijst de vraag of ieder van die twee reeksen langs hare zijde oorspronkelijk is,
dan wel of de eene, en welke, een wijziging is van de andere? Algemeen antwoordt
men bevestigend op de tweede vraag, dus zijn i, u en eu de oorspronkelijke klinkers,
e, o en eo brechungen, uitgenomen i als equivalent van a1: hier is e oorspronkelijk
en i umlaut. De Indo-G. e (a1) zou dus niet overal in 't Germ. door i vervangen zijn,
die dan gelijk u en eu gebrochen wordt Met die oplossing kan ik me niet vereenigen.
De symetrie is er tegen, zooals de vorige tafereelen bewijzen; de afzonderlijke
Germaansche talen zijn er ook tegen; zij zijn zelfs tegen de e van ei (ook veronderstelt
men ii en î als Germaanschen klank) en van eu of eo (overal schrijven ze iu en io).
Ik zou dus voorstellen de e steeds als brechung van i aan te zien, en ei, eu, eo voor
goed door ii, iu, io te vervangen, maar tevens de twee soorten van i's alsook van u's
een diakritisch teeken te geven, als i, en u1 = a i/o en a u/o; - i2 = a1 en u2 = a r/o;
hetgeen tot de veronderstelling noopt dat beide niet dezelfde uitspraak hadden (Cfr.
§§ 60 en 70 à 74).
Wat wij hooger zeiden dat schrijver somwijlen te veel geeft en te weinig tevens,
blijkt reeds uit kap. IV § 84: Die germanischen Konsonanten. Voor een vakman is
zijne opsomming overtollig; hem is die overbekend; - voor een oningewijde is ze te
beknopt: zoo zouden moeten alle klanken door even zoo veel teekens aangeduid
worden; g, h, n, zouden niet mogen dienen om tevens de palatale en gutturale media,
tenuis, neusklank, enz. te beteekenen; g en gw, en andere doubletten nog, zijn
onvoldoende omdat de twee klanken die ze verbeelden, een gemeen element (x)
hebben, en twee verschillige (y en z), dus is g = x + y en gw = x + z, en zoo is g nu
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eens x + y, dan eens x; - eindelijk is voor oningewijden bij ieder klank een duidelijk
voorbeeld noodig.
In denzelfden zin is § 128 over het onderscheid der twee vervoegingen te lang en
te kort tevens; - te kort slechts zijn de §§ 129, 131, 132 en
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161 die de persoonsuitgangen der werkw. alleen uit een ouder periode (?)1) opgeven:
hier worden de prototypische uitgangen van Oost- en Westgermaansch beide verlangd.
Verder zijn nog eens de §§ 174, 175 en misschien ook 176 te veel, die de algemeene
kenmerken der Germaansche verbuiging geven, integendeel ontbreken paradigmen
van de Germaansche verbuigingen.
Gaan wij nu over tot het eigenlijk Mnl. deel der spraakleer, dan ontmoeten wij
eerst de leer der klanken en klinkers, De schrijver steunt op de afleiding en de
historische ontwikkeling. Ons dunkt dat de Mnl. spelling eene te phonetische was,
om uit de etymologie veel vrucht te trekken, De klanken kunnen bestudeerd worden
als korte, gerekte (d.i. oorspronkelijk korte, nadien lang geworden) en lange (d.i. die
steeds lange waren, of wel eens tweeklanken), maar hunne schrijfwijze worde zóó
bepaald:
I. Onvolkomen kl., verbeeld door één teeken in gesloten iettergreep;
II. Volkomen kl., verbeeld door het dubbel teeken in gesloten lettergr. door één
teeken in open:
III. Gerekte kl. verbeeld door een teeken met nagezette e, omdat die klanken met
een dubbelen toon, als perispomena werden uitgebracht, zoodat de e eene ietwat
doffe herhaling van den klank is:

2)3)

Een zinsnede: die Schreibung AE deren die Belgier zich noch heute bedienen, (blz.
5 d.) mogen wij niet zonder opmerking voorbijzien. Aan Dr. Franck zou een der
hoofdbedoelingen der Nederlandsche congressen niet mogen onbekend zijn, die
zoowel bereikt werd, dat de spelling van het Woordenboek reeds sedert 1865 in
Belgie officiëel ingevoerd werd, wat ze tot thans in Nederland nog niet is. Sedert
ruim vijftien jaar schrijft iedereen in Belgie aa; zelfs de Westvlaamsche school; - de
ziel van pastoor de Foere weze haar genadig! - heeft niet geaarzeld met de ae een
der eigenaardigste kenteekenen harer nationale taal op te geven.
Op blz. 13 (anm. 2) wordt met een woord aan de dwaling van J. Grimm herinnerd
die het princiep van de ontdubbeling der klinkers in open lettergrepen nooit juist
verstaan heeft, voor het Nnl. al niet meer dan voor het Mnl. De lange klinker van
jaer zou volgens hem kort worden in 't Mnl. jare, en in 't Nnd. jaren, ofschoon lang
gesproken, toch kort verbeeld zijn. Wij hadden die misopvatting van den genialen
spraakkundige, die heel zijne leer van de Mnl. klinkers onbruikbaar maakt, gaarne
wat in 't breed zien besproken worden. omdat ze door anderen nog herhaald werd,
ja zelfs nog door Martin in zijne uitgave van den Reinaert!
1) § 129 spreekt van een ouder periode van het Nederlandsch, § 131 van een ouder periode
blootweg, § 132 van vroeger uitgangen. Wat wordt eigenlijk bedoeld, en welk Nederduitsch
dialekt is voor Dr. Franck Oudnederlandsch?
2) Om verwarring te vermijden van de scherplange o met den oe-klank, werd hOEgh tot hOOgh,
en door verwarring met hOEgh werd sOOn tot sOEn (soEne), door verzwakking tot sUEne.
3) In de open lettergreep houdt de gerekte kl. van lieverlede op perismenon te zijn; daarom viel
dan hier de e weg, uitgenomen bij ie en oe, die anders met de volkomen i en o in open
lettergreep samengevallen zijn.
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In de leer der medeklinkers beweert Dr. Fr. dat het Nnl. de gutturale media niet
meer kent, het Mnl. echter die nog ten minste in de vcrdubbeling en achter N had.
Iedereen weet nochtans dat nog heden in 't Nnl.
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de slot-k als media klinkt voor een begin-b of d (ik ben ik doe), - en in de verdubbeling
is de g nog steeds media in de Vlaamsche tongvallen, wel te verstaan als gg tusschen
twee klinkers staat, dus in seggen, niet in secht. Wij betwijfelen van een anderen
kant of de ñ ooit door een gutturale media gevolgd werd; als auslaut had ze ja een
gutturale tenuis na zich (lanc, dinc), maar als inlaut had ze stellig niet meer een
gutturale media na zich (langhe = lañe) dan m en n een b of d bij zich hadden (cfr.
§ 92).
De dubbele spelling g en gh voor den g-klank en c en k voor den k-klank heeft
volgens Dr. Fr. haren grond in een dubbele uitspraak, eene palatale en eene gutturale.
De verwarring die in haar gebruik heerscht, wijst op een meer kunstmatige oorzaak,
namelijk eene poging om te vermijden dat voor e i (ö) g uitgesproken worde als de
Fransche slependsissende klank, en c als s, gelijk in 't Fransch. Zoo oordeelt ook
Wilmanns.
De schrijver bemerkt heel wel (§ 101) dat de vervorming b, p, f + t tot ft; - d, t, th
+ t tot st en g, k, h + t tot (c) ht een Oorgermaansch verschijnsel is. Hoe dan ft tot cht
geworden is, zegt hij niet. Dit is aan Keltischen invloed te danken (zie Ascoli: Lettere
glottologiche.)
Die klankwetten werden niet toegepast bij jongere sijncopen (leeft), noch als de t
tot een ander lettergreep bleef behooren (leefde, belofte), noch (wat betreft de
ontwikkeling van ft tot cht) in ongeklemtoonde lettergrepen (bruiloft) (cfr. ook § 41
en 109).
Bij de spelling en de klankleer is het de plaats om te bemerken dat Dr. Fr. de
zonderlinge gewoonte heeft zijne voorbeelden beurtelings in Mnl. en in phonetische
spelling te geven. De phonetische spelling, voor vreemdelingen en mannen van 't
vak, heeft hare voordeelen, maar zou steeds van de Mnl. moeten vergezeld zijn;
anders ontstaat er verwarring. Een onaangenamen indruk maakt eene buigingstafel
waar de vormen niet gelijk gespeld zijn, bijv. N. hi, soe G. sijns, haers, hörs, D.
heme, höme.
Wij zouden de lijst onzer aanmerkingen over de klankleer nog langer kunnen
maken, indien wij niet vreesden des lezers geduld op de proef te stellen. Wat overblijft
is ten andere minder gewichtig, als bijv. dat slot-j en slot-w niet ch en f worden (§
116), maar g en v, door de toonlooze spiranten vervangen slechts zoolang ze slotletters
zijn, - of dat bij bij de verandering van al en ol voor d en l in ou, niet l in u opgelost
geweest is, maar de klinker zich tot ou ontwikkeld heeft en l dan weggevallen is (cfr.
§§ 118 en 52)1) ‘Schwindend erzeugt das l ein u, zegt Willmans in zijne recensie, wie
aus dem ei der vogel wird.’
Hieruit ziet men, in wat al bijzonderheden die klankleer afdaalt, wat ze al beproeft
uit te leggen, in een woord hoe volledig ze is. Stellig spreekt de schrijver zich wel
eens tegen, omdat hij te veel wil bewijzen (cfr. §§ 50, Anmerk., en 74, Anmerk. of
§§ 69 en 48), maar dit kan geen ernstigen blaam werpen op het wetenschappelijk
gehalte van dit eerste deel van zijn boek.
Wij kunnen er echter niet van scheiden zonder nog eens de afwezigheid van alle
bewijsplaatsen te betreuren. Stonden er slechts bij de moeielijke en zeldzame gevallen,
1) Om dezelfde reden is au in 't Fr, niet article contracté, daar à tot au geworden is vóór de l,
die dan wegviel. Dus is er in au père geen lidw. meer, maar het gewijzigde voorz. à herinnert
aan deszelfs vroeger tegenwoordigheid, en laat zoo toe het nog als aanwezig op te vatten.
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dit ware reeds voldoende; ook ontbreken voorbeelden bij de regels der spelling (§§
4-10.
De twee hoofdstukken die het werkwoord behandelen, geven het minst tot
opmerkingen gelegenheid.
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Al de sterke werkwoorden, met hun eigenaardigste vormen, al de onregelmatige
werkwoorden met al hun vormen en de treffendste bijzonderheden der zwakke
vervoeging zal men er vinden. Men heeft dus daar voor zich een volledig repertorium
der Mnl. vervoeging. Maar hier
Hier zal men vernemen dat ik bem of ben nog het eenig overblijfsel bezit van den
ouden uitgang van den 1sten pers. enkelv. (m of mi). die vroeger bij de vier woorden
doen, gaen, staen en sijn bestond; - en zich tot de gesproken taal wendende, zal men
daar dien uitgang bij alle werkw. vinden en voortaan niet meer denken dat in het
dialekt de onbeook worden vormen als zeldzaam bestempeld, of opgegeven als bij
Brabantsche of Hollandsche schrijvers slechts thuis behoorende, maar steeds ontbreekt
nauwkeurige opgave.
paalde wijze als 1ste persoon gebruikt wordt.
Het boek leert ons ook nog dat de 2de pers, enk. van het imperf. indic. der sterke
werkw. in het Germaansch op t uitgaat, en dat het daarom is, dat nog eenige Mnl.
sterke imperf. dien vorm vertoonen (du salt, enz.); dat echter het Mnl. hier den uitgang
e zou moeten hebben, ter oorzake van den bijzonderen Westgermaanschen uitgang,
maar den uitgang s der ander tijden algemeen maakte.
Bij de verdubbeling van 't imperf. laat Dr, Fr. in den twijfel hoe de samentrekking
van de verdubbeling met den stam plaats gehad heeft: hoe werd hield uit haihald?
langs haihld of hai-ald heen? Stellig wordt thans de tweede mogelijkheid als
onmogelijk aangezien.
De onregelmatigheid van wierp, hielp, stierf, enz. voor warp, halp, starf, enz. is
niet voldoende verklaard (Zie mijne bijdrage: Bederven, sterven, zwerven, enz, in
Noord en Zuid, VIII).
Het imperf. hetede van heten (nominari) in het Holl.-brab. dialekt wordt uitgeleid
als zijnde het eenig overblijfsel van een lijdenden vorm. Niets maakt die uitlegging
noodig, noch de beteekenis, daar het een onovergankelijk werkw. is, noch de
vermoedelijke overgang naar de zwakke vervoeg. daar dit werkw. al vroeg zocht
zijn sterk imperf. tegen een zwak te verwisselen. Als men daarbij weet dat het
Brabantsch er thans toe gekomen is van bijna alle sterke werkw., een dubbel imperf.
te gebruiken, een sterk als verhalenden, en een zwak als beschrijvenden tijd, dan
moet men voor hetede niet verder zoeken. Wat beteekent: ‘die 3 hi hete “nominatur”
ist allerdings nicht mehr gebräuchlich?’ Is het niet hi heted of hi heet? Die 3de persoon
in alle geval wordt gebruikt; hij komt reeds drie keeren voor in den Reinaert.
§ 130. Anmerk. 1 lees ik: In einem brabant. Texte treffen wir eine 2 S. Imp. sichi
sieh. In dem i muss eine später angetretene Partikel stecken; es ist nicht klar welche?’
Men verklare sichi uit siet ghi (imper. met uitgedrukt onderwerp, waar gh is moeten
ch worden en de t zich geassimileerd heeft. Dan steekt er niets in.
Wij zien het nut niet in van de indeeling bij de verbuigingen der naamwoorden
gevolgd. Het is onmogelijk in de mnl. stammen de vroeger o, ô, i, u-stammen te
herkennen; het vroeger verschil dier verbuigingen ten andere is reeds verdwenen.
Wij zijn het ook met Dr. Fr. niet eens waar hij het meerv. daghen voor daghe meent
te moeten verklaren door het indringen der zwakke verbuiging; wij echter meenen
zoo een vorm op de rekening van den Datief meervoud te mogen schuiven, wiens
uitgang dengenen der andere naamvallen van het meervoud zou vervangen hebben.
Dit is ook het geval bij den uitgang eren 't zij bij kinderen, 't zij bij ridderen (cfr. wat
Dr. Fr. zelf zegt van allen § 230 f); - langs een ande-
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ren kant kunnen wij niet zonder bewijsplaatsen aan een Dat. Pl. den ridders gelooven.
Heel nieuw is het hoofdstuk over de verbuiging der bijvoegelijke naamwoorden.
Dr. Fr. heeft heel wel ingezien dat, als men geen rekenschap houdt van de syntaktische
betrekkingen, het zeer moeielijk is tusschen zwakke en sterke verbuiging te
onderscheiden. Voor het praktisch gebruik kunnen de vormen van een Mnl. adj. nog
beknopter opgegeven worden dan Dr. Fr. het deed: 1. onverbogen vorm, niet te
verwarren met den Nom. Onz. Enkelv.: dat meidekin scone, dat scoon meidekin; 2. de verbogen vorm, die altijd sterk is, uitgenomen in vijf naamvallen (Nom. en
Gen. Mann., - Nom., Acc., en Gen. Onz. Enkelv.) waar ook de zwakke uitgangen
bestaan, zonder dat het mogelijk is door regels hun gebruik te bepalen.
Op het hoofdstuk der voornaamwoorden hebben wij slechts afzonderlijke
bemerkingen te maken. De Onz. Gen. das, die in alle naamvallen gebruikt wordt,
zou een versteende naamval zijn of aan het Hoogd. dasz zijn ontstaan danken (§
224). Daarbij wordt verwezen naar alles (§ 230). Hier is aan Hoogd. invloed niet te
denken. Men moet het dus als een versteenden naamval aanzien, die echter daarmêe
nog niet verklaard is. Alles en niets zijn verkortingen van de versterkende vormen
niete niets (rien de rien) en al alles (tout de tout) die andere pron. en adv. analogisch
aangetrokken hebben.
Het gebeurt Dr. Fr. nog somwijlen dat hij met evenveel overtuiging voor één feit
twee uitleggingen beproeft. ‘Het meerv. allen is door Verallgemeinerung van den
Dat. ontstaan. Juister is het te beweren dat en rechtstreeks aan de buiging der naamw.
ontleend is. ‘Die twee stellingen vindt men § 230 op 7 regels afstand van elkander.
Iets verder staat: ‘Somwijlen voor alrehande heeft men alrehanden, waar stellig
valsche verbuiging zou kunnen ingeraakt zijn. Toch is mogelijkerwijze Gen. Pl.
handen aan te nemen.’
Zijn laatste hoofdstuk behandelt de telwoorden. Daar ziet men dat veertien en
veertich met ee voor ie Hollandsch is, - en ook Vlaamsch, (Reinaert) vergeet de
schrijver er bij te voegen; - dat er niet een vorm vijfde en sesde zou bestaan hebben
- wat niet juist is; - dat in drien, in vieren voor het spraakgevoel een Dat. S. des
Neutrums is, - voor het spraakgevoel misschien wel, voor ons spraakgevoel is het
een Meervoud.
De schrijver legt nog de t van 60, 70, 80 en 90 uit bij middel van het oude
voorvoegsel ant (hund, hunt), eene opvatting die wij in verscheiden artikels (Noord
en Zuid) tegen Dr. te Winkel verdedigd hebben, wiens verklaring bij middel van ende
echter een jaar voor Dr. Franck's Spraakleer verscheen.
Hiermede is de spraakleer ten einde. Een hoofdstuk over Bijwoord en Voorzetsel,
- en, kon er geen syntaxis bij komen, - dan ook een over het Voegwoord zou menige
lezer er nog graag bij zien.
De hierboven opgegeven tafel der leesstukken toont duidelijk aan, dat, als ze niet
een trouw afbeeldsel vormen onzer Mnl. letterkunde (noch volksliederen, noch
fabelen, noch tooneelstukken, noch lyriek), zij eene duidelijke gedachte geven van
het taalgebied, en de proza niet heel verwaarloozen.
Het glossarium, waarmede ook de gewichtigste Mnl. teksten moeten kunnen
gelezen worden, geeft onder andere de woorden erren, henghen, manlic en scaerpe
niet, die in de leesstukken voorkomen. Een nader onderzoek had vele vraagteekens
kunnen doen verdwijnen: bise beteekent stellig hinde, - boelen, even zeker blaffen;
- bruscaert is schuimwijn
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(cfr. Snellaerts Alexander, nota op VII, 624); - dasen staat nog in Kiliaen; - drecht
is voldoende uitgeleid in het Proefschrift van Verwijs (1ste uitg. van den Wapene
Martijn, blz. 96); - droten (drotech) is nog bij Kiliaen dreigen; - edwijt heeft De
Vries verklaard in het Tijdschrift van Leiden I, 30; - erenberghe is juist vertolkt in
Oudemans; - formine oostersch woord dat eigenlijk roode menie beteekent (Ar. òfir
= rood), deed ter oorzake van de levendig vuurroode kleur, die in 't goud zoo zeer
geprezen werd, ook als valsch goud dienst; - hantwerc is zonder twijfel schriftwerk;
- even als loke is nederhangend, s-luik; - na in Bruun die na mijn oom was beteekent
niet zum Unglück maar nauw verwant, zoodat Reinaert zegt: ‘zelfs niet Bruin die
mijn naaste oom, d.i. mijn moeders broeder was; - ontgroten is te groot zijn om
geschat te worden; - strac en stranc bet. niet gedrängt, eng, maar versterkt, waar
men in noch door kan, Veest. 2325 en 2425, Rijmb, 11828 en 34619; - wempelwite,
blijkens Alex. V, 1012, duidt op mannen zoowel als vrouwen, en is loshoofd; - voleie
is eene reeks gelijktijdige losbarstingen.
Wij vermoeden dat dit glossarium eene reductie van Oudemans is. De meeste
vraagteekens komen uit Oudemans, en Dr. Franck nam die over zonder, gelijk wij
komen te bewijzen, op te zoeken of de uitlegging niet met zekerheid vast te stellen
was, en zonder, gelijk de twee volgende voorbeelden zullen toonen, te bemerken dat
Oudemans zelf slecht gelezen had.
Vulbringen wordt vertaald door fertig bringen; vervollkommnen; bekennen (?).
Die laatste bekentenis alleen staat in Oudemans met een voorbeeld uit S. Franciscus
6063, waar stellig uutbrochte moet gelezen worden voor vulbrochte, zoodat bedoeld
voorbeeld geene moeielijkheid oplevert, en de beteekenis van te kennen geven voor
vulbringhen wegvalt.
Verbieden heet verbieten, benehmen, hindern, fernhalten; - en (kan men het
gelooven?) gebieten (?). Ook die beteekenis geeft Oudemans, na David, en met
hetzelfde voorbeeld als hij: ‘I. /hiet Eleasarus/ daer naer VERBOOT in die temple
mede /Alsmen daer sacrificie dede/ Dat men der Romeynen offrande ONTSEGGHEN
soude. ‘Die volzin is nochtans psychologisch juist gemaakt met een verbieden dat
verbieden beteekent, en den afhankelijken zin die uitdrukt wat men bedoeld heeft,
d.i. niet het voorwerp van het verbod, maar de uitkomst van het volbracht verbod.
Hetzelfde is geschied in het 1ste voorbeeld van Oudemans: ‘Doe wilden si verbieden
hem dat hi in den tempel niet ginge,’ - en toch laat Oudemans hier aan verbieden
zijn echte beteekenis. In ontsegghen is ont ook ontkenning: Eleasarus verbood de
offeranden der Romeinen niet te aanvaarden. Die woordvoeging is niet streng logisch,
maar zij is zeer gewoon, omdat het psychologisch moment krachtiger is dan alle
macht der logica1). ‘..... dat het tijdelijk verboden is des zaterdags merktdag met uwe
koopwaren niet te komen,’ vindt men in een brief, die omstreeks half September
1884 in vele Belgische politieke dagbladen overgedrukt was.
Eer wij nu eindelijk van de Mittelniederländsche Grammatik afscheid nemen,
herhalen wij het nog eens dat wij niet het boek, maar eenige bijzonderheden der
uitvoering gekritiseerd hebben, zoodat wij niet meenen eenen indruk van wantrouwen
tegen hetzelve in den geest des lezers te hebben gelaten.
J. VERCOULLIE.
1) Zie Ziemer Streifzüge, 45 en 143-147, ook zijne Indo-germ. Comparation en de artikels over
de ontkenning van Hoogleeraar Thomas in de laatste afleveringen van de Revue de l'Instruction
publique.
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Lijst van boeken
in de maanden Januari en Februari in Nederland verschenen.
I. Letterkunde.
a. Werken van algemeenen aard.
Bakhuizen van den Brink (R.C.), Vondel, met Roskam en Rommelpot. 3e druk.
post 8vo. (86 blz.) f1.Buren (B. van), De club van Stekelbos. Literarische charge in drie tafereelen.
gr. 8vo. (20 blz.) f 0.25.

b. Romans, Novellen enz.
Alcock (D.), Arthur Erskine. Een verhaal uit de dagen van John Knox. post 8vo,
(476 blz.) f 3.70.
Berkow (Karl), Op leven en dood. Historische roman uit de dagen der Fransche
revolutie. Naar het Hoogd. door G. Kepper. 2 dln. gr. 8vo. (332 en 368 blz.) f
5,75.
Conway (Hugh), Beatrice. Naar het Engelsch ‘A family-affair’, vert. door Nelly,
2 dln. gr. 8vo. (283 en 209 blz.) f 4.90.
Gallé (Francisca), Eveline. post 8vo. (238 blz.) f 2.50; geb. f 2.80.
Hartner (E), Fata Morgana. Roman, vert. door F.A. v, Leeuwen. 2 dln. gr. 8vo.
(332 en 327 blz.) f 6.30.
Lau (Henri), In den strijd om God. Vrij bewerkt naar het Hoogd. gr. 8vo. (26[...]
blz.) f 2.80.
Loveling (Virginie), Sophie. 2 dln. 2e uitgave post 8vo. (470 blz.) f 1.50
Luctor, listige lussen. post 8vo. (97 blz.) f 1.50.
Murray (David Christie), Valentine Strange. Uit het Engelsch. 2 dln. gr. 8vo.
(224 en 347 blz.) f 5.Nieuwland Szn. ( W.), Verkeerd begrepen. Oorspronkelijke roman. 2 dln. gr.
8vo. (208 en 248 blz.) f 4.25.
Nonne (Ludwig), De burgemeester van Rothenburg. Historische roman, vert.
door J. Oosting. roy. 8vo. (414 blz.) f 4.05.
Prinses Charmian Uit het Engelsch door Mina. Vert. onder toezicht van M.C.
Frank, gr. 8vo. (4 en 178 blz.) f 1.80.
Schroeder (Wilhelm), De smokkelaar van St. Malo. Historische novelle naar 't
Duitsch. gr. 8vo. (223 blz.) f 1.50.
Spielhagen (Friedrich), Op de badplaats. Uit het Duitsch. gr. 8vo. (323 blz.) f
3.25.
Stinde (Julius), De familie Buchholz in Italië. Reisavonturen van Wilhelmina
Buchholz. Naar den 25en druk uit het Hoogd. vert. door Gerard Keller. 2e druk.
gr. 8vo. (VIII en 164 blz.) f 1.50; geb. f 1.90.
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c. Gedichten.
Gedichten (De) van den Schoolmeester. Uitgeg. door J. van Lennep, 9e druk.
Volksuitgave. 16mo. f 0.35.
Poëzy (Komische) geschikt tot voordracht. Opgedragen aan alle rederijkers in
Nederland, post 8vo. (128 blz,) f 1.Studentenliederen. 5e druk, post 8vo. (209 blz.) in prachtb. f 2.75.

d. Tooneelstukken.
Augier (E.) en J. Sandeau, Jacht op avonturen. Blijspel in 3 bedrijven. Naar het
Fransch door C.R.H. Spoor. 5 heeren, 1 dame. kl. 8vo. (87 blz.) f 0.90.
Benedix (Roderich), Neef postiljon. Blijspel in drie bedrijven, naar het Hoogd.
post 8vo. (79 blz.) f 0.75.
Bruiloft (De) van Kloris en Roosje. Kluchtspel met zang en dans. 2e duizendtal.
post 8vo. (16 blz.) f 0,20.
Daum (P.A.) en J.J. Estòr, De Hogerveldt's. Oorspronkelijk tooneelspel in 3
bedrijven. post 8vo. (79 blz.) f 1.20.
Fournier (N.) en Meijer, Een partij piket. Tooneelspel in één bedrijf. Uit het
Fransch door H.P. Boudier, 3 heeren, 1 dame. kl. 8vo. (60 blz.) f 0.60.
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Greeven (W..), De loteling, blijspel in één bedrijf. 4e verb. dr., 5 heeren, 2 dames.
kl. 8vo. (40 blz.) f 050.
Nieuwmeijer (A.E.), De arme rijkaard. Oorspronkelijk tooneelspel in één bedrijf.
2e druk. post 8o. (23 blz.) f 0.30.
Pierron (E.) en A. Lafebrière, 't Eerste hoofdstuk van 't derde boek. Blijspel in
één bedrijf. Naar het Fransch door H.P. Boudier. 2 heeren, 1 dame. kl. 8vo. (52
blz.), f 0.50.
Plox, Een engagement. Oorspronkelijk tooneelspel in 7 bedrijven of 8 tafereelen.
post 8vo. (130 blz.) f 1.25.
Spoor (C.R.H.), Anna Worthman. Tooneelspel in 5 bedrijven. Naar het Hoogd.
4 heeren, 4 dames, kl. 8vo. (115 blz) f 0.50.
Uzipetus, Jozef in den bonten rok. Oorspronkelijk blijspel in 2 bedrijven. post
8vo. (66 blz.) f 0.50.

II. Taalkunde.
Beckering Vinckers (J.), Over de behoefte aan en 't nut van meer
wetenschappelijke opleiding voor de beoefenaars der Engelsche taal- en
letterkunde. Redev. bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt aan de
Rijksuniversiteit te Groningen, roy. 8vo. (32 blz.) f 0.50.
Bruin (Servaas de), Hollandsch-Italiaansch woordenboek. Behoorende als 2e
deel bij het Italiaansch-Hollandsch woordenboek van Dewald. 16mo. (748 blz.)
In linnen band f 2.Humme (H.C.), Oefeningen ter vertaling in het Javaansch. post 8vo. (96 blz.) f
0.90.
Lameris (D.), Korte aanteekeningen bij vele woorden, ten dienste van
onderwijzers en onderwijzeressen. 2e verm. en verb. druk. post 8vo. (93 blz) f
0.80.
Peschier (A.), Causeries parisiennes. Recueil d'entretiens, propres à servir de
modèles aux étrangers qui veulent se former à la conversation française. Avec
la traduction en hollandais de tous les passages difficiles. 6ième édition, revue
et corrigée. post 8vo. (112 blz.) f 0.75.
Spencer (Herbert), Over den stijl. Uit het Engelsch. post 8vo. (38 blz.) f 0.50.
Valkhoff (J.N.), Nouveau dictionnaire Français-Neerlandais et
Neerlandais-Français. roy. 8vo. (VIII en 786 blz.) In linnen band f 6.60.

III. Kunst.
De Distel. Etsen van Nederlandsche schilders. Onder redactie van C. Vosmaer,
met medewerking van C.L. Dake - Jan van Essen - F.G.W. Oldewelt - George
Poggenbeek - Wilm. Steelink - N. van der Waay - J.H. Wijsmuller en E.S.
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Witkamp Jr. 1e en 2e afl. folio. (2 pl. met bijschrift). Per jaarg. v. 12 afl. Op
Chin. papier f 10.-; vóór de letter f 20,-; épreuve d'artiste f 25.Looij Jr. (P. van), Letters en hare grondvormen, naar de beste bronnen bewerkt
voor schilders, steenhouwers, graveurs en voor het onderwijs van ambacht en
kunstnijverheids-teekenscholen. 1400-1800. obl. folio. (32 bladen met titelblad).
In portefeuille f 2.50.
Ver Huell (A). Ze zijn er! Schetsen uit de portefeuille. Op steen gebracht door
M. Bos. folio, obl. Afl. 1 en 2. (8 platen met tekst). In 12 aflev. Per aflev. f 1.20.

IV. Onderwijs.
Schoolboeken enz
Bartels (W.H.M.), Nederlandsche schoolliederen, gerangschikt volgens de
verschillende klassen der school. 1e stukje. 16mo. (39 blz.) f 0.15.
Benthem Gz. (G.), Rekenboek voor de lagere school. Rekenkundige opgaven,
voor zooveel noodig naar typen gerangschikt, 1e stukje. post 8vo. (32 blz.) f
0.15.
Blom (Joh.), Orde-, vrij-, halter- en staafoefeningen voor scholen en
vereenigingen. Handleiding voor onderwijzers in de gymnastiek. Vrij bewerkt
naar 't Hoogd. van Ludwig Puritz. post 8vo. (VIII en 305 blz.) f 2.50.
Breen (A.J. van), Merkwaardige punten en lijnen van den vlakken driehoek.
post 8vo. (38 blz. met 4 uitsl. pl.) f 060.
Gast Jz (S. de), Het rekenonderwijs op de lagere school. post 8vo. (64 blz.) f
0.35.
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Gast Jz (S. de), De hoofdbewerkingen der rekenkunde op aanschouwelijke wijze
verklaard ten dienste van hen, die zich voorbereiden tot de lessen aan de hoogere
burgerscholen, het gymnasium en de kweek- en normaalschool. post 8vo. (72
blz.) f 0.35.
Greidanus (T.), Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van
middelbaar onderwijs en van kweekscholen voor onderwijzers. 2e verm. druk.
gr. 8vo. (VIII en 208 blz.) f 1.50.
Have (J.J. ten), Beknopte aardrijkskunde van Nederl. Oost-Indië, voor
onderwijzers en kweekelingen. post 8vo. (76 blz.) f 0.35.
Helten (W.L. van), Kleine Nederl. spraakkunst. 5e druk, gr. 8vo. (VIII en 200
blz.) f 1.90.
Leopold Hz. (J), Kurzgefasztes Lehrbuch der deutschen Sprache, bearbeitet für
niederländische höhere Lehranstalten und zum Selbstunterricht. 3e vermehrte
und verbesserte Auflage. gr. 8vo. (8 u. 280 Seite). f 1.90.
Raadersma Lzn. (H.), Het schriftelijk rekenen in de lagere scholen. 1e stukje.
post 8vo. (52 blz.) f 0.20.
Stempel Jr. (A. van der), Leerboek van het boekhouden. gr. 8vo. (8 en 285 blz.)
f 2.90.
Taal (De levende), Een boek voor gymnasia, hoogere burgerscholen en jonge
onderwijzers, uit Nassau's geschriften verzameld en bewerkt door A.W.
Stellwagen. 4e veel verb. druk. post 8vo. (8 en 220 blz.) f 1.50.
Versluis (J.) Algebraïsche oefeningen. 1e schooljaar. post 8vo. (62 blz) f 0.50;
2e schooljaar post 8vo. (64 blz.) f 0.50.
Versluis (J.) Id. Voor eenigszins gevorderde of oudere leerlingen. post 8vo. (43
blz.) f 0.60.
Vriend (De), der wiskunde. Tijdschrift voor allen, die examen in dat vak moeten
afleggen, onder redactie van A.J. van Breen. 1e jaarg. 1e afl. post 8vo. per jaarg.
v. 6 afl. f 1.80.
Waleson (C.M.W.), Haakboekje. Patronen met beschrijving voor onderwijs en
zelfoefening. Met 97 gravures. post 8vo. (4 en 194 blz.) f 1.25.
Waleson (C.M.W.), Handwerken. Handleiding tot het geven van onderwijs op
de school. 2e gedeelte: Merken, naaien, verstellen van naaiwerk, knippen. 2e
druk. post 8vo. (144 blz. en 10 pl.) f 3.Ykema (Y.), De Nederlandsche taal. Handleiding en oefeningen bij het onderwijs
in de lagere scholen. 1e en 2e stukje. post 8vo. (40 en 48 blz.) Elk stukje f 0.20.

Aardrijkskunde en Geschiedenis.
Kaart van de Zuiderzee, volgens de laatste waarnemingen te zamengesteld. 1
vel in plano. f 2.Register (Alphabetisch) op ‘De aarde en haar volken’, jaarg. 1875-1884. 4vo.
(100 blz. in 4 kol.) f 1.50.
Altmeijer (J.J.), Les précurseurs de la réforme aux Pays-Bas. 2 vol. gr. 8vo.
(347 en 309 blz.) f 6.-
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Clodd (Edward), Mythen en droomen. Eenige bladzijden uit de vroegste
geschiedenis van het menschelijk denken. Naar het Engelsch door J.H. Maronier.
post 8vo. (XII en 206 blz.) f 1.90.
Duijl (C.F. van,) Algemeene geschiedenis. 1e deel. post 8vo. (4 en 590 blz.) In
linnen band f 3.75.
Klooster (Het) van Diepenveen. Handschrift, uitgegeven en toegelicht door
W.R.E.H. Opzoomer. gr. 8vo. (VIII en 50 blz.) f 0.75.
Servaas van Rooijen (A.J.), Prins Willem V. Van kind tot grootvader. post 8vo.
(8 en 48 blz.) f 0.80.

N.B. Aan heeren Inteekenaren, die gaarne ook de namen der Uitgevers van de
vermelde boeken wenschten opgenomen te zien, moeten wij doen opmerken, dat dit
een volstrekt overbodig en dus ongewettigd offer zou vergen van onze plaatsruimte.
Het doel dezer lijst is alleen de titels der verschenen boeken onder hunne aandacht
te brengen; mocht daardoor bij hen de lust ontstaan een of meer te koopen, dan hebben
zij zich slechts te wenden tot hunne boekhandelaren, die allen buiten kijf in staat
zijn, hun verlangde werk te bezorgen.
RED.
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De Studie onzer Moedertaal.
I.
Het onderwerp is altijd oud en altijd nieuw. Iedere behandeling, die niet het werk
van een ‘plaesteraer’ en meer dan een noodelooze bladvulling blijkt te zijn, kan de
lezers van een tijdschrift als Noord en Zuid, zij het ook niet allen, gerieven. Want
hier zijn de lezers vele, niet alleen in getal, maar ook in gehalte. De geleerde biedt
zijne doorwrochte, wetenschappelijke vertoogen, de man der practijk zijne grepen
uit het leven en streven der taal, en iedere schotel vindt eene schaar, wie zij mondt.
Dat dit ook het lot van dit kleine gerecht moge zijn, niemand zal het den schrijver
euvel duiden, zoo hij daarvan een stillen wensch maakt. Hij is geen taalgeleerde,
eenvoudig een onderwijzer, die zich tot zijne ambtsbroeders wendt.
***
Onder al de wetenschappen is die der taal ontegenstrijdig de prima inter pares. Die
voorrang komt haar toe als de oudste, de schoonste en de machtigste zijnde. Zij alleen
stond aan de wieg der menschheid, een weldoenden engel gelijk, die de liefdevolle
taak op zich nam, haar eerste schreden op het levenspad te vergemakkelijken en te
veraangenamen. Dat zij de schoonste is moet men aannemen zonder bewijs. Geen
begrip is minder afgerond dan dat van schoonheid. Men zou een boekdeel vol
geschreven hebben, om onder dit opzicht de aanspraken der taal te staven, en nog
geen enkelen lezer overtuigd hebben. Haar nut en noodzakelijkheid springen des te
helderder in het oog. De taal alleen is het voertuig der gedachte; alle andere
wetenschappen ontleenen dus aan haar de mogelijkheid van bestaan.
Niets moet dan minder bevreemden, dan deze eerstgeborene dochter van Minerva
door een steeds talrijken stoet van vereerders omringd te zien, evenmin er de besten
en edelsten van het menschdom onder te vinden: Hiob naast David, Homerus en
Aeschylus naast Horatius en Vergilius, Dante en Tasso naast Cervantes en Camoens,
Shakespeare en Milton naast Corneille en Racine, Vondel naast Goethe, Dacosta
naast Schiller, om van duizend anderen te zwijgen. Mozes en Herodotus bouwden
dezer schoone reeds een vorstelijk paleis, toen de windsels der kindsheid voor hare
zusteren nog moesten geweven worden. De scepter dezer koninklijke Muze is tevens
het peil, waarmede de beschaving van een volk gemeten wordt. Hellas kende niets
van electriciteit en stoom, en stond minstens op een even hooge sport van beschaving
als het meest ontwikkelde onder de nieuwere volken. De Chineezen daarentegen zijn
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de Europeanen op velerlei gebied van kunst en nijverheid vóor geweest; zij blijven
desniettegenstaande met hunne onontwikkelde, eenlettergrepige taal, niet veel meer
dan aangekleede en gladgeschoren barbaren.
Vergelijken wij de wetenschap bij een rad, dan is de taal de as en zijn hare
ambtgenooten de spaken. Deze volgen een eeuwigen kringloop, die haar beurtelings
de hoogste plaats doen innemen, om ze straks met eene minder hooge en zelfs met
de laagste te verwisselen; de taal blijft echter altijd hare eerestandplaats in het midden
handhaven. Het Virtus in medio geldt haar ten volle. Doorloop de geschiedenis, om
u van dezen kringloop, deze eeuwige lotsverwisseling der andere wetenschappen te
overtuigen. De mythologie, hoewel slechts een bastaardzuster, was het troetelkind
der ouden. In de middeleeuwen heeft zij de eereplaats aan de scholastiek en de mystiek
afgestaan. De zestiende en zeventiende eeuw verheffen de godgeleerdheid ten troon.
Hare opvolgster huldigt de bewijsbegeerte. De negentiende eeuw eindelijk heeft hare
voorliefde aan een trits van wetenschappen verpand, die men onder den
gemeenschappelijken naam van ‘nuttige wetenschappen’ kan aanduiden. Het woord
is thans aan stoomketels en vliegwielen, een woord, dat zich zoo luide doet hooren,
dat het alles dreigt te overstemmen. Of klaagt men althans niet, dat de Letterkunde
haar gelaat van spijt en schaamte omsluierd heeft, omdat zij haar vereerders met de
nuchtere muze van den Stoom ziet boeleeren? Een onzer dichters heeft, in een aanval
van zwartgalligheid, aan de muze der Dichtkunst den raad gegeven, hare lier aan de
wilgen te hangen, en er eene smeêhamer voor in te ruilen. Looze noodkreten, meer
niet.
De muze van den Stoom zal haar tijd hebben, niet gelijk de koffie, zooals mad.
De Sévigné ten onrechte van Racine voorspelde, maar gelijk al hare voorgangsters
in de volksgunst. Reeds nu dreigt de electriciteit haar te overvleugelen. Maar de Taal
zal haars ondanks bloeien, en ze overleven, gelijk zij reeds zoovele mededingsters
overleefd heeft. Nog meer: de lauwerbladen, waarmede achtereenvolgens het hoofd
van elke harer zusters is omkransd, komen ten slotte haar op de eerste plaats ten
goede, en vermeerderen haren rijkdom en hare schoonheid.
De Vlaamsche en Brabantsche weefgetouwen der 15e en 16e eeuw, hebben het
niet enkel de schoone poorteressen van Brugge mogelijk gemaakt, om eene Fransche
koningin van afgunst te doen verbleeken; zij hebben ook voor de Nederlandsche taal
een mantel geweven, waarvan wij nú nog de sierlijkheid bewonderen. 't Is immers
daaraan te danken, dat wij Vondel onzen grootsten hekel-dichter noemen, dat wij
zoo welgemoed een opstel over de taal op het getouw zetten en dat geld schering en
inslag is van de gesprekken
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onzer beursmannen. Zoo de godgeleerdheid niet het troetelkind van Vondels en
Rembrandts tijdgenooten was geweest, hoe zou dan de woordvoerder der
anti-revolutionaire partij, Dr. Abraham Kuyper, aan zijne eigenaardige
welsprekendheid gekomen zijn? Hij zat waarschijnlijk op het oogenblik in zak en
asch, in plaats van dag en dag zijne onuitputtelijke spreekbron te laten springen.
Zoek in de hulde, door voorzaten en tijdgenooten aan de wijsbegeerte gebracht,
de oorzaak, waarvan wij hebben leeren redeneeren, gevolgtrekkingen maken, het
verstand van het vernuft, het oordeel van de gedachte, de aanschouwing van de
voorstelling, bewijzen van machtspreuken, en drogredenen van sluitredenen
onderscheiden. Waar waren zij, de stoomketels en veiligheidskleppen, de spoorwegen
en spoorstaven, de rijwielen en wielrijders, zonder de voorliefde van onzen tijd voor
de ‘nuttige’ wetenschappen? (en de ‘aangename’ mag men er bijvoegen).
Neen, de Taal glimlacht bij die bezorgdheid van sommigen harer getrouwen. Hoe
talrijker zij zijn, de mededingsters, die men de gunstelingen van den dag mag noemen,
hoe beter zij er bij vaart. Wel hoe, zij zou treuren in eene eeuw, die de vergelijkende
taalstudie zag geboren worden; aan wier wieg een Bilderdijk zong, en om wier grijze
haren Guido, Albert Verwey, Hélène Swarth en zoovele jongeren hunne frissche
dichterkransen strengelen? Zij zou den afgod van den dag zijne drommen van
vereerders misgunnen, terwijl ze in haar eigen stoet mannen als Grimm, Max Müller,
Whitney, Te Winkel, Eelco Verwijs, Moltzer, Ten Brink, Gallée, Alberdingk-Thym,
Dacosta, Beets, Schaepman, Dickens, Thackeray, Eckstein, Heyse, Van Lennep,
Cremer, Conscience, Lamartine, De Musset, Coppée, wanneer zij vrouwen als Eliot,
Bosboom-Toussaint, Wallis, Ouida en Hertzfeld onder hare hofdames ziet?
Het is het zwak geweest van iedere eeuw, zich zelve te miskennen, en in een gevoel
van overdreven nederigheid van den ‘goeden ouden tijd’ te spreken. De Taal wordt
in onze dagen zoomin door de natuurwetenschappen bedreigd als voorheen door de
godgeleerde twisten. Toen was het gevaar nochtans veel grooter. De controvers had
onze geheele maatschappij doortrokken. Een verschil over het leerstuk der
voorbeschikking verdeelde het land in twee partijen, die scherper tegenover elkander
stonden dan de liberalen en anti-liberalen der negentiende eeuw, en wier twistredenen
meer aantrekkelijkheid bezaten voor 's lands ingezetenen, dan de zaken van oorlog
en vrede zelven. De zeven Vereenigde Provinciën werden met boeken en boekjes,
schimp- en verweerschriften over de uitverkiezing Gods overstroomd, de eerzame
poorter besprak dit onderwerp onder het gebruiken van een kop koffie, de Staten
deden het in 's lands vergaderzaal, de predikanten hadden bijna alle overige punten
van stichting om dat ééne van ontstichting
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verleerd, de dichters, Vondel aan het hoofd, werden in den algemeenen maalstroom
medegesleept. Janmaat was even rap in 't aanhalen van bijbelteksten vóór en tegen
als in 't toedienen van een labberdoedas of 't inslaan van een oorlam. Oldenbarnevelt
waagde er zijn hoofd, Hugo de Groot zijne vrijheid voor. Zelfs de prinsstadhouder
werd op zijne manier controversist (geloofstwister), al verklaarde hij niet te weten,
of de voorbeschikking er groen of blauw uitzag, en legde zijn stalen kling op de
weegschaal
die zoo zwaar was van gewicht,
dat al 't andre viel te licht.

En evenwel nochtans, en desalniettemin die eeuw van godgeleerde kemphanerij is
ook de eeuw van Vondel en Hooft, van Huygens en De Groot, van Tesselschade en
Vossius geweest; zij wordt zelfs als de ‘gouden eeuw’ onzer letterkunde gevierd en
bezongen! Laat dus de geschiedenis de zwartkijkers van onzen tijd geruststellen. Al
zou ook het vraagstuk der gloeilampen en bestuurbare luchtballen zich nog
luidruchtiger doen hooren dan dat der voorbeschikking in de dagen van Olim, 't zal
der eerstgeborene onder de wetenschappen niet deren. Het taalgebouw is uit zulk
een hechten arduinsteen opgetrokken, dat de punt eener boormachine er zoomin iets
op vermag als de tand van den tijd. De nieuwere wetenschap mag een fiere republikein
wezen, wars van alle gezag, en die hinderpalen noch slagboomen kent, voor 't gezag
der taal ontbloot zij eerbiedig het hoofd, deemoedig laat zij zich haar gareel aanleggen.
Deed zij dit niet, zij zou hoogstens een ongelikte sans-culotte zijn.1) De beste wijn
wordt wansmakelijk, als men hem uit bronolievaten tapt; de degelijkste wetenschap
kan ons bezwaarlijk bevallen, zoo zij ons in ontaalkundige vormen onder de oogen
treedt.

II.
Alvorens ons onderwerp in het hart te grijpen, acht ik het noodig nog twee
kantteekeningen in te lasschen, waarvan de eerste eene opmerking en de tweede eene
aanvulling behelst.
Men kan tegen den gedachtengang van 't eerste deel van dit opstel, tegen het daar
gevoerd pleidooi een bezwaar maken. ‘Gij hebt den dichter verkeerd begrepen,’ kan
men mij zeggen, ‘waar hij aan de dichtkunst den raad geeft, om de lier met een
smeêhamer te verwisselen. Hij dacht daarbij niet aan de taalwetenschap in het
algemeen, maar alleen aan een onderdeel ervan.’

1) Ik zou dit den heer Netcher, wien het vaderschap van Miss Nelly in de Nieuwe Gids toekomt,
gaarne in overweging geven. Zijne ‘wipbillende’, ‘wiegheupende’, vlijhalzende’ schoone
komt mij voor, eene zeer ongelikte dochter van Marianne te zijn.

Noord en Zuid. Jaargang 9

209
Ik antwoord: zoolang men mij niet bewijst, dat namen als Dacosta en Victor-Hugo
verzonnen zijn, houd ik òf mijne lezing voor de ware, óf den raad van den dichter
voor ongegrond.
‘Ongegrond? In geenen deele!’ heet het verder, ‘dat de taal geene vele en zeer
warme beoefenaars meer telt, heeft de dichter niet willen zeggen. Hij wijst er slechts
op, dat ook op dit gebied aan den tijdgeest wordt geofferd. Men beoefent de taal als
wetenschap, te veel en te uitsluitend als wetenschap; scheikundig in plaats van
bespiegelend, gelijk vroegere geslachten deden.’
Indien gij hiermede bedoelt, geachte opmerker, dat er aan de kroon der taalstudie
nog één parel ontbrak, en het aan de eeuw van Jacob Grimm gegeven is, dat
ontbrekend kleinood aan te brengen, dan varen wij in éen schuitje. voor het ‘te veel’
en ‘te uitsluitend’ moet ik u echter nogmaals aan de namen van schrijvers en dichters
herinneren - een handvol uit een geheele scheepslading - die in het eerste deel van
mijn opstel gedrukt staan. Ik weet het, niets is gemakkelijker dan namen neer te
schrijven: faalt het geheugen, dan raadplege men slechts de eerste de beste
letterkundige handleiding. Maar somtijds is een naam een teeken en - een bewijs. Ik
voor mij houd het er voor, dat de beoefening der taalwetenschap zich eenvoudig in
onze eeuw in twee stroomingen heeft gesplitst. De nieuwste strooming mag de oudere
een weinig afgetapt hebben, uitgeput in geen geval. Zij kunnen, rijk gevoed,
eendrachtig naast elkander, hare bedding vormen; niet zelden loopen ze zelfs ineen.
De vader der vergelijkende taalstudie was meteen een geacht letterkundige; ten onzent
voeren de meeste taalgeleerden eene goed versneden pen. Littré daarentegen, de
vader van het groote Fransche woordafleidkundig woordenboek, was als schrijver
dor en ongenietbaar.
Mijne tweede kantteekening is eene aanvulling. Iedere wetenschap, hebben wij
gezien, die achtereenvolgens tot de gunstelinge van den tijd werd verheven, heeft
haar steenen aangebracht tot optrekking en versiering van het taalgebouw. Volgt
hieruit vanzelf, dat de rijkdom of de armoede der taal van een volk, afhangen van
het grooter of geringer getal wetenschappen, door dat volk beoefend, ik had er bij
mogen voegen, dat het niet de wetenschap is in den engeren zin van het woord, maar
de kunst, de nijverheid, die het meest tot het verrijken eener taal bijdraagt en haar
zelfs haar eigen karakter geeft. Men heeft reeds meer dan eens opgemerkt, dat b.v.
het varen van den Hollander,1) het werken van den Engelschman, het rijden van den
rijken Franschen markies en het loopen van den armen Duitschen Bursche of
vagebond, aan de

1) Terecht heeft men deze opmerking onder de geestigheden gerangschikt. Het grondbegrip
van ons, ‘varen’ b.v. is niet ‘zeilen’, maar voortbewegen in een voertuig’ in 't algemeen.
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verschillende begroetingen van deze vier volken het leven heeft geschonken.
Men heeft gezegd, dat het Nederlandsch de taal is van een zeevarend volk. Met
een weinig goeden wil en veel verbeelding kan men in hare klanken eene zekere
overeenkomst met de verschillende geluiden, waarover het groote water kan
beschikken, ontdekken. Maar ook zonder dat men de verbeelding te hulp roept, vindt
men in haren woorden- en figurenschat overal de sporen der zee- en zeevaartkunde
terug. Waar de Franschman largement en de Duitscher manchfach gelegenheid vindt,
doen wij het ruimschoots; de Franschen se font la barbe, de Duitschers stechen
elkander aus, wij, Nederlanders, steken onze mededingers de loef af. De Franschman
spreekt van un fer qui cloche, de Duitscher van een Knoten, wij van een kink in den
kabel d.i. het scheepstouw. Waar de Franschman ‘van batterij verandert,’ de Duitscher
aan eene zaak ‘eene andere richting’ geeft, daar wenden wij ze over eenen anderen
boeg.
De Franschen houden iets in ‘reserve,’ de Duitschers eenvoudig ‘terug,’ wij
achterbaks. De liefhebber van absint neemt te Parijs een ‘glaasje,’ te Berlijn een
‘snapje,’ te Amsterdam een afzakkertje. De Duitscher houdt een achterdeurtje open,
wij houden een slag om of een bocht achter den arm. Zenden onze zuidelijke en
oostelijke naburen de lastige vragers van bakboord naar stuurboord, gelijk wij plegen
te doen? Zitten ze elkander ook in het vaarwater? Trekken ze aan één lijn? Vermanen
zij den aangeschoten maandagvierder zijn roer recht te houden? Verzetten zij hunne
bakens als het getij verloopt? Loopen hunne zaken vlot van stapel? Liggen zij ooit
voor hun laatste anker? Leeren zij grootsprekers kleinzeil te maken? Ik geloof niet
dat Grévy, die in Frankrijk het roer van het staatsschip in handen heeft, met zijn
scheepsvolk zoo goed eene haven kan bezeilen als onze koning met het zijne.
Daarentegen verdenk ik de Fransche voerlieden niet, dat ze zoo gaarne in alle
tusschenhavens aanleggen als de onze, hoewel ik vertrouw, dat voer- en andere lui
van beide staten eenmaal in de goede haven zullen aanlanden.
Deze voorbeelden kunnen met duizend andere vermeerderd worden. De
aangehaalde zijn echter voldoende om mij van de vrees te ontheffen dat iemand
mijner lezers mij zal toetakelen en ik er bekaaid1) zal afkomen, wanneer ik beweer,
dat Janmaat, meer dan alle generaals, godgeleerden, advokaten en hoogleeraars te
zamen, onze schoone moedertaal heeft opgetuigd; dat zij het aan hem op de

1) De overeenkomst, lang tusschen kade en bekaaid gezocht, komt velen verdacht voor. Men
heeft bekaaid in verband gebracht met Keije, den ridder met de droevige figuur der Tafelronde.
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eerste plaats dankt, wanneer zij op het oogenblik een scherp afgebakend standpunt
in het zustertal der Germaansche talen inneemt.
Wij mogen echter om Janmaat onze boeren, kruideniers, keukenprinsessen,
molenaars, smeden, schilders, schoen- en kleermakers, soldaten, herbergiers, kuipers,
en houtbakkers niet geheel op den achtergrond dringen. Eere wien eere toekomt!
Terecht noemden onze voorouders bunne moedertaal het Diet, want zij is waarachtig
een kind des volks. Doelloos zou het zijn, dit uitgebreide veld nog verder te ontginnen;
men zou mij kunnen verwijten dat ik te lang op hetzelfde aanbeeld sloeg, en op de
keper gezien, zou deze beschuldiging van langdradigheid niet ongegrond zijn.
Ik zet derhalve een punt achter deze vrij uitvoerige ‘aanvulling’ en stap zonder
meer tot ons onderwerp: ‘De Studie onzer Moedertaal,’ over.
Het ‘wat’ en het ‘hoe’ vragen hier achtereenvolgens onze aandacht.
't Is ons reeds gebleken, dat er tegenwoordig twee hoofdrichtingen in de taalstudie
zijn. Nu doet zich de vraag voor: moet de onderwijzer de beide richtingen volgen?
Volmondig antwoord ik hierop: ja. Ik voeg er zelfs bij, dat hij niet anders kan, en
het reeds, misschien onbewust, gedaan heeft, zoolang hij van de taal eene bijzondere
studie heeft gemaakt: de zoogenaamde ‘spraakkunst’ is immers een onderdeel der
vergelijkende taalstudie geworden. De schrijvers van onze nieuwere taalboeken
hebben wijselijk hun voordeel gedaan met de vele nieuwe gezichtspunten, door de
kopstukken van het vak ontdekt. Tal van dwalingen en gewaagde beschouwingen
zijn geschrapt. De leer der klinkers en der wondvorming heeft eene geheele wijziging
ondergaan. Wie dus De Groot of Terwey, maar vooral Kern, Te Winkel en Van
Helten bestudeert, beoefent, wetens of niet, de vergelijkende taalstudie. Eene andere
vraag is het, of de onderwijzer in deze studie verder moet gaan dan zijne handboeken.
Voor hem, die zijne eerzucht tot onze hoogere burgerscholen uitstrekt en van een
leeraarsbetrekking droomt, luidt het antwoord bevestigend; voor zijn meer bescheiden
vakgenooten - ik hoop, dat zij talrijk zijn - niet. Laat eerstgenoemden met al den
moed hunner twintig jaren eene Latijnsche, Gotische en Middelnederlandsche
spraakkunst doorworstelen; laat hen de werken van Grimm, Pott, Whitney, Max
Müller en t.q. zoolang doorlezen, dat ze hun eigendom zijn geworden. Geluk met
den arbeid! Misschien zijn deze jonge eerzuchtigen Te Winkels en Moltzers in den
dop. Wie zou 't hun misgunnen er uit te kruipen? Wanneer men toch naar ‘hooger’
wil streven, is het altijd prijzenswaardiger, zijne eigene, dan eene vreemde taal tot
het voorwerp eener bijzondere studie te maken. Met Fransche leeraars is de markt
reeds overvoerd, met Neder-

Noord en Zuid. Jaargang 9

212
landsche, of juister gezegd, met die in het Nederlandsch niet.1)
Daarbij, onze kweekscholen hebben, met het oog op de vlucht, die de
taalwetenschap genomen heeft, mannen van meer dan gewone studie, kortom leeraars
van noode. Wie weet, of zelfs onder deze jonge taalbeoefenaars geene opvolgers van
Te Winkel en De Vries schuilen? Het Vaderland zal u dankbaar zijn, wakkere
beklimmers van den steilen taalberg, wanneer gij het zoo hoog en zoo ver kunt
brengen, dat gij eenmaal waardig wordt bevonden, om als bestendige medewerkers
aan het Woordenboek der Nederlandsche taal op te treden. Hier is, eilacie, de markt
nog alles behalve overvoerd.
Doch de meerderheid van ons, onderwijzers, zal zich met een uitvoerige handleiding
der Nederlandsche taal tevreden weten te stellen. Wij laten het aan anderen over, in
de diepe schachten neder te dalen en naar goud te zoeken, en vergenoegen ons met
den akker der taal te bebouwen. Het komt er nu op aan, dat goed te doen. 't Zijn niet
allen ploegers, die den ploeg hanteeren. Wie goed studeert, maakt den inhoud van
zijn handboek tot zijn wezenlijk eigendom, en vult de leemten, die het beste taalboek
noodzakelijk nog bezit, door eigen studie en nadenken, door ijverig lezen en
beoordeelen aan. Men wane niet, knappe taalkundigen te zijn, omdat men De Groot
of Terwey op zijn duimpje van buiten kent. Onze taalboeken leveren slechts
bouwstoffen: aan ons ze te verwerken; zij geven regels en bepalingen: aan ons haar
reden van bestaan, haar voor en tegen na te gaan. Dat er in de examen-verslagen zoo
zeer over den bedroevenden uitslag op taalgebied wordt geklaagd, ligt niet daaraan,
dat de candidaten hun taalboek niet van buiten kenden, doch moet hoofdzakelijk
daaraan worden geweten, dat zij de leerstof niet van alle kanten bekeken, niet genoeg
verwerkt hebben. Het kan gebeuren, dat Terwey geen enkelen regel bevat, dien gij
niet letterlijk kunt teruggeven, terwijl ge toch met den mond vol tanden staat of zit,
als u gevraagd wordt, waarom een oorzakelijk werkwoord noodwendig overgankelijk
is, waarin het kenmerkend onderscheid tusschen neven- en bijzinnen bestaat; als men
u naar eene beredeneerde indeeling der tijden vraagt of eene verklaring van het
verschijnsel, dat in het Nederlandsch het betrekkelijk voornaamwoord, ofschoon uit
zijn aard van den derden persoon, ook als eerste en tweede persoon optreedt. Kunt
gij, met Terwey en De Groot in uw hoofd, eene juiste bepaling van het onderwerp
geven, en deze verdedigen? Dit is intusschen een punt, waarover zelfs de geleerden
van den eersten rang nog geen voldoend bescheid weten te

1) Men versta dit zoo, dat het getal ‘ernstige en degelijke beoefenaars der Moedertaal’ nooit te
groot kan zijn.

Noord en Zuid. Jaargang 9

213
geven. Er zijn echter honderd punten en meer, waarover ge uw oordeel kunt laten
gaan. Studeer derhalve zoo, dat het blijke, dat ge geen werktuigelijke naprater zijt;
geen van-buiten-leerder, die eene bepaling zal afrellen, zoodra hij zich hare
beginwoorden herinnert, doch er anders heelendal niets van weet te maken. Onthoud
het wel: al zijt ge in staat, om op een stel van vijfhonderd taalvragen terstond antwoord
te geven, doch onmachtig, om meer dan een halve bladzijde over de vergelijking der
drie soorten van naamwoorden, of wel, over de bij- en voegwoorden en voorzetsels
neer te schrijven, gij kent uwe taal niet en moogt niet over de hardheid van uw noodlot
klagen, wanneer een examen-commissie u afwijst.

III.
Wij moeten eerbiedig den hoed afnemen voor de taalstudie in engeren zin, zooals ze
in het laatste gedeelte van het vorig artikel is besproken, want van haar wel- of
nietslagen hangt waarschijnlijk het verkrijgen der onderwijzersacte af. Maar, wie
zijne blikken, over die noodlottige groene tafel heen, waar de geduchte rechters hunne
vierschaar spannen, in de toekomst slaat, wie de waarde der taalstudie niet naar het
gewicht, dat zij in de examenschaal werpt, beoordeelt, doch naar den invloed dien
zij op de vorming van onzen smaak en stijl, laat ik zeggen, van onzen geest uitoefent,
die zal erkennen, dat de spraakkunst slechts een bescheiden plaatsje op den rooster
onzer taalstudiën mag innemen. Zeker, wij moeten op zijn tijd den dorren akker der
taalregels bewerken, doch met voorliefde het kouter trekken door het bloem- en
klaverrijke veld der letterkunde. Het gesproken en geschreven woord is de eigenlijke
leerschool van den taalbeoefenaar, gelijk de cliniek van den toekomstigen geneesheer,
de turnzaal van den gymnasiast, het slagveld van den soldaat en de zee van den
matroos. Wat is het toch: zijn taal kennen? Dat is haar meester zijn, haar kunnen
kneden, vormen, dwingen, zooals het van pas komt, het rechte woord op de rechte
plaats weten te gebruiken, de kunst verstaan van de geheimen harer schoonheid en
kracht te bespieden en te ontdekken, als het ware instinctmatig kunnen aanwijzen,
wat met haar wezen en aard strijdig is, haar verborgen schatten oordeelkundig weten
te ontsluieren en gebruiken: dat alles noem ik taal kennen. En dat leert ons geene
spraakkunst, de volmaaktste zoo min als de gebrekkigste. Vondel wist dit reeds, toen
hij, naar zijn levensbeschrijver Geraert Brandt ons meldt, den zee- en ambachtsman
hunne taal afluisterde. Hem, den grooten dichter, den machtigen geest, stond
hoofdzakelijk slechts dit middel ten dienste. Het veld, dat de geschreven taal hem
ter ontginning aanbood, was uiterst beperkt. Wij verkeeren onder dit opzicht in
gelukkiger
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omstandigheden, Dit mag trouwens wel, daar we hoogstwaarschijnlijk geen van allen
Vondels zijn, en dus vrij wat meer hulpmiddelen behoeven dan hij, om slechts een
deel van zijn meesterschap over de taal tot het onze te maken.
Uitgestrekt is inderdaad de akker onzer letterkunde, en vruchtbaar en schilderachtig
tevens. Daar tieren eene menigte van kruiden, geschikt om de meest uiteenloopende
smaken te streelen; daar biedt zich een oneindig getal van gezichtspunten aan, die
het meestvorderende oog bevredigen. Men moet slechts kunnen proeven en zien. Nu
zijn er ongelukkig verscheidenen, die wel een verhemelte hebben, maar geen smaak
of een valschen; wel oogen maar geen gezicht. Laat de zoodanigen jaren achtereen
op den akker onzer letterkunde azen, zij blijven even mager; laat hen op de schoonste
partijen en vergezichten turen, ‘oculos habent et non vident.’
Anderen zijn er, die wel kunnen proeven, en met smaak een letterkundigen schotel
verorberen, maar hierin maat noch regel kennen, zoodat hun eetlust geen ander gevolg
heeft dan een bedorven maag. Zij hebben ook wel oogen, doch die aan het euvel van
kleurenblindheid lijden, zoodat ze groen niet van blauw, parels niet van glaskralen
weten te onderscheiden.
Geef een lezer van de eerste soort een letterkundig stuk, b.v. Hagar van Dacosta
in handen: hij zal het doorlezen, driemaal zoo ge wilt, en ten slotte niets anders weten
te vertellen, dan dat het verbazend mooi is. Vraag geen bewijzen voor die uitspraak,
verlang geene ontleding van den inhoud, geene beschrijving van 's dichters
gedachtengang, geen aanwijzing van zijne schoonste en stoutste beelden, geen oordeel
over zijn stijl, want gij zoudt vragen en niet verkrijgen.
Laat een lezer van de tweede klasse een letterkundig juweeltje beschouwen, den
Max Havelaar van Multatuli b.v. Groote geestdrift! Warme bewondering, dweeperij
misschien! Geheele aanhalingen gaan zijn geheugenschrijn binnen, vlot als gesmolten
boter. Hij zweert eerlang bij Douwes Dekker. Dát is een schrijver! Dát is taal! Wat
een pit, wat een gloed, wat een klank! Die stijl moet de zijne worden. En zonder zich
af te vragen, of iemand anders dan Multatuli schrijven mag gelijk Multatuli, verbaast
hij de wereld en zijne vrienden met een aangebranden schotel Max-Havelaarlinzen.
Lezen is het eenig middel, om de taal te leeren kennen. Maar lezen is eene zeer
moeilijke kunst. Aangeboren scherpzinnigheid en goede leiding, zijn onmisbare
vereischten, om ze machtig te worden. Deze twee kunnen elkander niet ontberen.
Men spreekt van selfmade men. Aangenomen: zulken zijn er. Doch niet talrijker dan
witte raven. De grootste geesten hebben zich trapsgewijze gevormd en laten zich
door de vuurbaak der wetenschappelijke critiek leiden.
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De Vondel der Pascha is op verre na de Vondel van den Lucifer niet. De Beets van
den studenten-almanak kan aan Hildebrand niet tippen. Boz is slechts een Dickens
in de kiem. Het omgekeerde is ook wel eens waar geweest. In den Horace kan men
b.v. den dichter van den Cid en van Cinna nauwelijks herkennen. Uhland was als
jongeling eenig als balladen-dichter, en heeft als man niets noemenswaardigs meer
op dichterlijk gebied geleverd. In de latere gedichten van Dr. Schaepman zoekt men
tevergeefs den wegsleependen gloed zijner eerste zangen terug. Dock uitzonderingen
bevestigen den regel.
Welnu, wat voor de meesters kracht van wet heeft, zal het toch zeker wel voor
ons, gewone dii minores hebben. Bezitten we dus den onmisbaren natuurlijken aanleg,
zijn we, gelijk men het noemt, geboren stylisten, laat ons daarom een goede leiding
niet overbodig achten, maar ons liever geluk wenschen, wanneer wij ze in een degelijk
leeraar, in goed geschreven tijdschrift-artikelen en in flinke letterkundige handboeken
gevonden hebben.
In de bescheiden hoop, dat ook dit opstel zijne lezers een weinig van dienst zal
zijn, wil ik eens enkele woorden over de manier van lezen aan het papier
toevertrouwen.
Vooraf eene opmerking.
In het gevolg der vergelijkende taalstudie, hebben zich twee zeer achtenswaardige
‘Joffers’ op den voorgrond geplaatst. Zij heeten ‘taalzuivering'’ en ‘taalverrijking’.
In Duitschland, in Frankrijk, in Engeland, overal is het woord aan dit achtbaar tweetal.
De Engelsche taalminnaar heeft den strijd aangebonden tegen het Normandisch
ingedrongen bestanddeel van zijne Saksische moedertaal. De Duitscher is een strijd
op leven en dood begonnen tegen alle vreemdelingen. Er zijn Duitsche
genootschappen, wier leden zich op boete verplichten, in hun spreken en schrijven
niets anders dan Duitsche woorden te gebruiken.
Prijsvragen worden uitgeschreven, om de geijkte indringers door geschikte
inboorlingen te vervangen. Een tijdschrift gaf eens eene volledige verzameling van
Duitsche benamingen voor het krijgswezen met geheel den aankleve van dien.
Frankrijk heeft eene school zien geboren worden, die zich het verjeugdigen en
scheppen van woorden tot levenstaak stelt. Sinds Baudelaire en Théo Gautier is het
een der zorgen van bijna alle letterkundigen geworden, verouderde woorden in
omloop te brengen, en pogingen tot het maken van nieuwe te wagen, om zoodoende
den bloedrijkdom der Fransche taal te vermeerderen1).
1) Niemand gaat hierin zoo doortastend te werk als Alphonse Daudet; in een enkelen roman
heb ik o.a. de volgende archaismes, néologismes en trivialismes (in zijn besten zin) ontmoet:
Une toquade nouvelle. La buée tremblante des vitres. Les rires lippus. Une tarasconnade La
personne jolie, bravette, l'air un peu refréjon. Une peau gaufrée, safranée. Une friperie
sentimentale et tarabiscotée. Les bras ballants. Une cour spleenique. Farandoler. De petites
flammes égrillardes. Il fallait trimer au soleil. S'esclaffer dans son fauteuil. Les quémandeurs.
Les régimes de bananes zebrées de noir et de jaune. Le petit corps tout sec de guingois.
Cuisiner le fricot du dîner. Une blonde effiloche.
La musique qui vous hypnotise comme la mer. Quel galbe! Son catogan de postillon. Un
chapeau gansé de bleu. Brandir des haltères. Tanguer des épaules. Les yeux cerclés de khol.
Rafistoler les bouquets. Une inententable musique. Le babelisme du skating. Des feux de
bengale arc-encielant. Les engueulades Se mélancoliser. Enrubanner. Ratiboiser. S'effiloquer.
Se délecter. Les mains poupines. Les poses frileuses et recroquevillées du nouveauné, enz.
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Staat Nederland bij deze beweging ten achteren? Men hoort onvaderlandsche
zwartkijkers wel eens beweren, dat wij met alles eene halve eeuw te laat komen, wie
dit echter van de taalzuiveringsen taalverrijkingszucht durft staande houden, toont
een vreemdeling in Jeruzalem te zijn. Onze Zuid-Nederlandsche broeders hebben
die zucht zelfs tot een koortsachtigen gloed aangeblazen en zuiveren, raakt het niet
dan botst het. Alle fransquillons moeten het Vlaamsche kwartier uit: 't is la mort sans
phrase van Sieyes. 't Zijn soms onmogelijke, onvertoonbare scheppingen, die aan
deze zuiveringskoorts hun ontstaan te danken hebben.
De Noord-Nederlander, kalmer van aard, en niet zoo erg door vreemde indringers
in de engte gedreven, maakt zich aan zulke overdrijvingen niet schuldig. Minder
voortvarend, minder doortastend; is het evenwel niet te loochenen, dat hij het
zuiveringsproces zijner taal met ernst heeft aangevangen. En het verrijkingsproces
gaat hiermede hand aan hand. Men hoort wel eens de klacht, dat onze taal arm is.
Men leest een Franschen, Duitschen of Engelschen schrijver en wordt wanhopig, als
men tot de ontdekking komt, dat onze Nederlandsche taal voor duizend en één
woorden en uitdrukkingen geene tegenhangers bezit. Eilieve! bedenk, dat de
vreemdeling hetzelfde klaaglied zou kunnen aanheffen, wanneer hij een
Nederlandschen schrijver las. In het begin van dit opstel heb ik op eene geheele reeks
van woorden en zegswijzen gewezen, die het uitsluitend eigendom zijn der
Nederlandsche taal.
Ziehier een enkel bewijs van de zoogenaamde armoede onzer taal. Het langzame,
besluitelooze in woord en daad, drukt het Nederlandsch door de volgende woorden
uit: talmen, dralen, aarzelen, weifelen, treuzelen, beuzelen, sukkelen, zemelknoopen,
neutelen,

Men kan bezwaarlijk zeggen dat néologismen als recroquevillé, babelisme, inententable,
refréjon, arc-en-cielé zich door welluidendheid of regelmatigheid van vorming aanbevelen.
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nusselen, leuteren, teuteren, zaniken, fikfakken, druilen, teemen, sammelen, futselen
en pronselen.
(Zou die overvloed met onzen landaard in verband staan? 'k Geloof niet, dat het
Fransch half zooveel woorden hier tegenover kan stellen.)
Bedenk ook dat, wat gij en ik niet kunnen, voor onze letterkundige kopstukken
nog geen onoplosbaar vraagstuk is. Zij moeten wel somtijds lang naar het rechte
woord zoeken, maar vinden doen zij het ten slotte bijna altijd. Neen, als men
Busken-Huet, als men de Lantaarn, het Weekblad van 't Nederlandsch Dagblad, de
Nieuwe Gids,1) enz., en zoo menigen nieuweren roman oplettend leest, wil het er nog
zoo gaaf niet in, dat onder alle takken van den grooten Germaanschen taalboom de
Nederduitsche een der magerste en armste aan sappen zou zijn.
En leest men daarnaast Bosboom-Toussant en Hofdijk, dan slaat men de handen
van blijde verbaasdheid in elkander, wanneer men op bijna iedere bladzijde een zoo
gezegd verouderd woord onder de oogen krijgt, zoo schoon, zoo teekenend, zoo echt
Nederlandsch, en men vraagt: ‘waarom zouden wij onze Fenixen niet uit hunne asch
mogen doen verrijzen en andere volken de hunne wel?’ Als het woord goed is en
geen evenknie van jongere geboorte bezit, zou het onzinnig zijn, het aan de
verjongingskuur te onttrekken.
Zie, dat moet ieder onderwijzer, die zijne taal liefheeft, zich bij zijn lezen in het
oor knoopen, dat moet eene voorname vrucht van zijne letterkundige taalstudie wezen,
dat hij rekening houdt met den onophoudelijken toevoer, die haar van degelijke
pennen gewordt, zich dien toeeigent, en dan op zijne beurt werkzaam optreedt in de
verruiming en verrijking van ons vaderlandsch taalgebouw.
Laten wij hier de voorbeelden spreken.
Gij ondervindt, zoo dikwijls gij u tot het maken van een opstel nederzet, dat gij u
eeuwig in een zelfden kring van woorden en beelden beweegt. Uw noordenwind
waait altijd ‘scherp’; uwe jonkvrouwen ‘glijden’ en ‘zweven’ over den dansvloer;
uwe jongens ‘joelen’ op straat, uwe studenten wonen op ‘kamers’ en ‘verhuizen’
van tijd tot tijd; uwe snoevers ‘pronken’ met hunne geleerdheid; uwe ongelukshelden
hebben het altijd ‘verkorven’ of ‘verbruid’; gij verzekert altijd iets ‘plechtig’ en
‘heilig’; lastige vrienden zijt ge altijd gaarne ‘kwijt;’ uw tijd ‘spoedt heen’ naar de
eeuwigheid; met baloorige leerlingen weet ge niet wat ‘aan te vangen’ enz., enz. Gij
kent uwe kwaal en reikhalst naar genezing. Goed, begin, met pen of potlood
gewapend, te lezen. Zoek naar het goud, dat nog niet uw eigendom is, maar waarop
ge be-

1) Jeune Garde, soyons discrets un peu!
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lust zijt. Gij zult het vinden! Eer een half jaar verloopen is, kunt gij reeds voor de
verandering een wind laten waaien, samengesteld uit haaievellen en driekantige
vijlen, laat gij de dametjes in witte toffeltjes met bevallig geslijfer de danszaal
binnentreden, uwe jongens juilen, uwe studenten hunne keet verlaten en verkassen,
uwe pronkers hunne geleerdheid spuien, uwe ongelukshelden in den zuren appel
bijten, verzekert gij iets op hals en keel, slijt ge onwelkome vrienden, laat ge den tijd
wegebben in de eeuwigheid en weet ge met deugnieten geen garen te spinnen.
‘Dat alles is niet le grand style,’ zal men zeggen. Best, gebruik het dan in den
kleinen. Le grand style pour les grandes occasions! De kanselstijl heeft onze taal
bedorven, die zoogenaamde kleine stijl, de stijl van Hildebrand, Kneppelhout, van
Mensing in zijne vertalingen van Dickens, van den ouden heer Smits, van Aquarius,
Justus van Maurik en t.q., die stijl moet haar weer naar de waarheid, het leven, de
natuur terugvoeren.
‘Gij laat mij woorden gebruiken van verdacht allooi,’ zegt de angstvallige van
geweten, ‘geslijfer’ staat niet in mijn Van Dalen.
Ik veroorloof mij de vraag of wij eene academie bezitten, en of Van Dalen haar
wetboek is. En waren wij er eene rijk, zooals onze zuidelijke broeders gaarne
wenschten, zou er éen schrijver van beteekenis zijn, die hare beslissingen voor
godspraken hield? De Fransche academie, cette législatrice suprême, weet er van
mee te praten. Hugo, Gautier, Coppéc, Daudet, Maupassant, Boisgobey lachten of
lachen met hare uitspraken. Zij doen dat niet uit trots, maar door het inwendig
bewustzijn gedreven, dat hun de roeping en het talent is geschonken, om aan den
opbouw hunner taal te arbeiden. Zulke roepingen en talenten zijn er ook in Nederland.
En ik zou niet weten, wat er tegen kan zijn, dat wij de kinderen van hunnen verlichten
en vruchtbaren geest ook voor de onze aannemen. Natuurlijk, er moet hier gehandeld
worden met de gave des onderscheids. Het kan gebeuren, dat uw aangeboren
taalgevoel u terstond voor een woord waarschuwt, en gij bijvoorbeeld, voor de
‘opgeklaarde denkwijzen’ van mevrouw B.-T. den neus ophaalt; in andere gevallen
zal uw leeraar u met grondige bewijzen de onwettigheid van een nieuwbakken woord
aantoonen. In verreweg de meeste gevallen moogt ge u echter gerust op de ervarenheid
van uwe schrijvers - mits ze letterkundige grootheden zijn - verlaten. Wordt niet te
vroeg een Heeris, zoo ge een volkomen meesterschap over de taal wilt verwerven.
De critiek heeft meer pennen afgestompt dan gepunt. Leest ge van traagzeilende
effecten, gepoetste knapen, afbladderend behangsel, tuitelachtige tafels, afsnoepen,
opdoeken, kissebissen, bavianen, tureluursch, lense beurzen, hompelen, verbalderde
boerinnen, jengelen, benul, gerevel, een jaap of raap, vernestelen, morrelen, een
plasdankje, iemand
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een zetje geven, in de pottebank zijn, blauwbekken, rokkende papegaaien, potige
kerels, zoden aan den dijk hebben, eene motte hand, schoentjes naar voetjes geven,
afgebakeld, van den wind die ooren en neuzen raspelt, voortschoffelen, een bouterig
zelfbehagen, bij weeromstuit boos worden, iets naasten, ophakkers, piekerig haar,
in een afgezakten staat verkeeren, ontzwavelen, apenkool, opluchtende zuchten,
rotelende pijlen, met den nek aanzien, eigenwillig, bedorven (voor ‘verloren’) enz,
en ontmoet gij die in schrijvers als Busken-Huet, Bosboom-Touissaint e.a., verlaat
u dan veilig op hunne kennis, en neem uw buit voor lief.
Uw lezen moet dan uw woordenboek verrijken, en uw smaak, uw gedachtenkring
meteen. Het moet ook uw oordeel scherpen. Lees eene maand, met het potlood
tusschen de vingers, en gij hebt een grooteren stap voorwaarts gedaan in de gave des
onderscheids, dan wanneer gij Heeris geheel hebt doorgewerkt. Geloof hen toch niet,
die u verzekeren dat gij uw Nederlandsch kent, zoodra gij geene enkele taalfout meer
schrijft, en nooit een twijfelachtig woord aan uwe pen ontvloeit. Dan waren al onze
geslaagde (hulp)onderwijzers taalkenners, maar ook zij alleen. Immers, bokken
schieten, dat deed Da Costa gelijk Vondel voor hem en B.-T. na hem; een goed
beslagen candidaat-hulponderwijzer doet het echter niet. Begrijp eens. Chapeaux
bas pour le marquis de Carabas!

IV.
Het is niet onmogelijk, dat een mijner lezers uit het vorig artikel den indruk heeft
opgedaan, dat ik het zwaartepunt der taalkennis in het woordenboek leg, en de
verrijking daarvan het hoofddoel bij het lezen moet zijn. Een van beiden: òf die lezer
heeft mijne bedoeling overschat, òf ik heb mij aan een gebrek in vorm en behandeling
schuldig gemaakt, waardoor het ontstaan dezer meening wordt gewettigd. Welke
van deze veronderstellingen ook de ware zij, ik haast mij te verklaren, dat ik in dat
geheele opstel slechts het technisch gedeelte, de bouwstoffen der taal op het oog heb
gehad. Dat ik daaraan meer gewicht hecht, dan sommigen misschien lief is, kan ik
heusch niet gebeteren. Ik hoû 't er voor, dat waar niets is, niets kan komen, en men
zonder steenen geen paleizen optrekt, al barst de geest van de schoonste plannen.
Maar steenen blijven steenen, en moeten zich met de rol, die hun in het samenstel
van het paleis is toegewezen, tevreden stellen. Die rol is er trouwens gewichtig genoeg
voor. 't Is waar, niet uit den steen spreekt de stoutheid van den scheppenden
bouwmeester; niet in hem ligt het geheim der evenredigheid, der rangschikking, der
groepeering, wier samensmelting het denkbeeld van schoonheid verwezenlijken. Is
het echter al niet zeer veel voor zoo'n nietig
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steentje, dat hij de eerste en onmisbaarste voorwaarde is om dat schoonheidsbeeld
te belichamen?
Versmaad de lexicologische studie niet, schat haar niet te gering. Wanneer wij
onzen Vondel de lage taveerne zien binnenstappen, om zijn woordenkennis uit te
breiden, wanneer onze grootste schrijvers soms weken achtereen hun geest afmartelen,
om hem het rechte woord af te persen, dan kunnen we bezwaarlijk dankbaar genoeg
zijn, dat we ons op eene zoo gemakkelijke manier de vruchten van hunne inspanning
en nachtwaken kunnen toeëigenen. Doch altijd blijft het waar, dat het de geest is,
die levend maakt, en niet de letter. Woorden, zonder de bezieling van het vernuft,
blijven woorden, verder niets! Wie een paleis bezichtigt, tracht in het ideaal
(oorbeeld?) van den schepper door te dringen. Wie een goed boek leest, verzamelt
meer dan steenen. Hij denkt, gevoelt mede met den schrijver, verplaatst zich in diens
ruimen, lichten gedachtenkring, in zijn diep, edel gemoedsleven, in zijne breede,
meesterlijke levensopvatting, alle zoo nieuw, zoo vol verrassingen en bekoorlijkheden
voor hem. De schrijver voert hem naar de hoogten mede, waar zijn geest gewoon is
de wieken te reppen, en toont hem daar ruime vergezichten, nieuwe werelden. Hij
dwingt zijne aandacht en snoert ze vast aan de keten zijner gedachten, waarin niet
één ring ontbreekt, en leert hem zoodoende denken, oordeelen, beslissen tusschen
waarheid en logen, het schoone en het wanvormige, het edele en het lage. Hij leert
hem de oogen openen voor de schoonheden der natuur, de ooren voor de stemmen
der natuur, den geest voor de onderwijzingen der natuur. Het vernuft van een goed
schrijver is als de steen der wijzen: onder zijne pen worden vlinders en zandkorrels
onze leermeesters, wordt het bloeien en verdorren van een veldbloempje een treurspel,
het dansend zonnestofje een levensschool. Zij leeren ons ons zelven kennen; ééne
bladzijde van een goed schrijver schudt soms in ons gemoed een gevoelen wakker,
dat daar jaren lang, als de prinses in het bosch, geslapen had.
Naast deze geestelijk en zedelijk opbouwende kracht, bezitten goede schrijvers
nog eene, die het verstand ten goede komt. Zij vermeerderen altijd in eenig opzicht
de som onzer stellige kennis. Dit is echter het minste nut, dat zij ons doen, wij kunnen
dus volstaan, met het ter wille der volledigheid aan te stippen.
Willen wij dezen opbouwenden invloed van een goed schrijver in ons zelven
bevestigd zien, dan behooren wij onze aandacht tusschen hun stijl, hun woorden,
uitdrukkingen en beelden, en hun gedachtengang, hun redeneertrant te verdeelen.
Daar het echter zeer moeilijk is, twee dingen tegelijk te doen, - ofschoon men in zeer
vele gevallen twee vliegen kan vangen met één slag - zoo is 't zeer aan te raden, elk
boek tweemaal te lezen; den eersten
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keer met het bepaalde oogmerk, om zijn woordenkennis te verruimen, den anderen
om zijn smaak te veredelen en zich in 's schrijvers gedachtengang in te werken. Dat
men deze taak voor de tweede lezing bewaart, is door de ondervinding van duizenden
als raadzaam bevestigd. Bij eene eerste lezing ontsnappen drie vierden der
schoonheden aan uwe waarneming, bij eene tweede verwondert ge u aan te treffen,
wat ge eerst niet in uw schrijver had gezocht. De wet, die de snelheid van een vallend
lichaam omschrijft, geldt ook voor het lezen: de tweede lezing verviervoudigt het
nut, dat zij u zal doen.
Stel u niet tevreden met den inhoud van een schrijver in u op te nemen, zoodat ge
instaat zijt, er schriftelijk en mondeling rekenschap van te geven. Let ook op de
heerlijke gedachten, vonken van hun vernuft, die hier en daar in hun werk schitteren,
als diamanten in een halssnoer of hoofdwrong. Ontmoet ge in B.T. gedachten als
deze: ‘Gelegenheid is voor het talent, wat een zonnige lente voor den bladknop is,’
‘de schilderkunst - die stoffelijke poëzie!’ ‘voor haar ontsloot zich eene nieuwe
wereld, de wereld der hartstochten en der liefde, waarin men van hemelen droomt,
die later blijken op zijn hoogst bewoonbare poollanden te zijn;’ - of in Thackeray:
(vertaling v.d. ouden heer Smits) ‘man en vrouw worden gelijkelijk door den oorlog
belast, hij neemt het bloed van genen en de tranen van deze,’ ‘gelijker duizenden
gedachten in den mensch verborgen liggen, waarvan hij niet het minste vermoeden
heeft, voordat hij de pen opvat om te schrijven, zoo is het hart zelfs een geheim voor
hem, die het in zijne eigene borst draagt,’ ‘sommige menschen kunnen met geen
vierspan naar het geluk rijden, terwijl anderen dien eindpaal te voet bereiken;’ - of
in B.H.: ‘sommige ongebeurde dingen grenzen dichter aan de waarheid dan menige
ware gebeurtenis,’ sla dan fluks uw aanteekenboekje open en breng ze daar ten
eeuwigen dage zwart op wit.
Er dient ook op de kleintjes gelet te worden. Wij moeten als een verstandig veldheer
handelen, die zich niet bepaalt, met de bewegingen van het vijandelijk hoofdleger
te bestudeeren, maar de marschen en zwenkingen der kleinste troepen-afdeelingen
bespiedt, overtuigd, dat een kleine vijand, dien men niet telt, gevaarlijk kan worden.
Hoe gevaarlijk, heeft een candidaat voor de acte Nederlandsche Taal- en Letterkunde,
M.O. tot eigen schade ondervonden, die de Camera Obscura gelezen en bestudeerd
hebben, maar den titel niet wist op te geven van het boekwerk, dat op de kamer van
den student Witsen lag. Of het dan zoo zwaarwegend is, dat men zoo'n kleinigheid
over het hoofd ziet? Ik antwoord hier niet op, de examinator in Den Haag meent van
ja, daar hij niet alleen deze en meer dgl. vragen deed, maar het feit tevens gewichtig
genoeg oordeelde, om in het verslag van de regeering opgenomen te worden.
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Ik zou hier mijn opstel gevoeglijk kunnen eindigen, was ik het mijnen lezers niet
verschuldigd, nog een enkel woord aan het tweede verschijnsel te wijden, dat zich
in onzen tijd op taalgebied openbaart, n.l. de herleving, het weder in omloop brengen
van verouderde woorden. In dit opzicht zijn ten onzent nog niet zoovele pogingen
gewaagd als elders, met name in Fraukrijk. Welk eene kostbare mijn ter ontginning
zich hier voor den liefhebber eener rijke, volledige taal opdoet, moge uit de volgende
aanhalingen blijken, aan Hofdijk en Mevrouw Bosboom-Toussaint, die tot nu het
diepst in deze schacht zijn doorgedrongen, ontleend. Zeggen we vooraf, dat B.T.
solecismes bij voorkeur in hare geschiedkundige romans aanwendt, en ze bijna altijd
in de lijst der toenmalige spreektaal vat, terwijl Hofdijk ze bezigt met het kennelijk
doel, om ze uit het bestofte boek der geschiedenis weder onder het zonnelicht te
brengen.
In B.T. lees ik onder meer:
Het beenschoeisel alleen opgetroesd boven de knieën. (Eng. trousers = broek).
Een zeer smalle kraag met breede plooien, gestevigd door ingeweven gouddraad.
Twisten, die niet waard zijn, dat gelieven er zich een oogenblik mede verpijnen.
Eene krenking in de eerste levensvaag der jeugd.
Zoetvoerige taal.
We behoeven daaraf niet vreezig te zijn.
Bevelen verachteloozen.
Vroolijkmoedig zijn.
De smeege heeroom.
Eene venijnige tong, die onmoeite brouwt.
Verwantenjammer.
De ruiten rinkinkten in hunne (hare) gevatsels.
Zichzelf in prang brengen.
Aâlweertige boosheid.
Verroekeloozen.
Hartnekte stoutheid.
De jonstige blijdschap onderliggen.
Een beseffenlooze lach.
Wanhavige kleeding.
Eene ongure herberg.
(Aanmerking. Onder deze woorden zoekt men er verscheidene tevergeefs in onze
zeventiende-eenwsche schrijvers. B.T. heeft ze blijkbaar zelf gevormd naar den trant
en in den geest van dat tijdperk).
Hofdijk schrijft:
Het guiven der steenen.
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Slobberige hazen.
De robbelige vormen van den akker.
Er besmoezeld uitzien.
Bij dezen manslag was handdadigheid en meewustigheid in het spel.
Afgefoold door angst.
Zeer onlange leed het nu.
Een handzaam zwaard.
De koning en zijne wapenturen.
De arme ingenoot.
De man wil elderswaart.
Er was nog iets onredsaams in de plaatsing der voeten.
Het walbarken voorkomen dezer diermenschen.
Nat en kledderig als hij was.
't Is er krijgsturig.
Naastdenkelijk.
De grondenaar.
Voor enkele dezer woorden, b.v. onredsaam en naastdenkelijk geldt de boven
gemaakte opmerking. Over het algemeen dragen de aanhalingen van Hofdijk een
stempel van hoogere oudheid en verplaatsen ons in de eeuwen van het leenstelsel.
Bij het samenlezen van sgl. verouderde woorden moet men zich de vraag stellen,
of er zich geene onder bevinden, die onder hunne negentiend-eeuwsche broeders een
goed figuur zouden maken, vooral wanneer zij een begrip vertegenwoordigen, dat
thans geen eigen naam meer bezit. Aan dit onderzoek hebben er enkele reeds hunne
herleving te danken, b.v. verroekeloozen. Zou krijgsturig - om maar iets te noemen
- niet een zeer welluidend en zeer bruikbaar woord zijn? ‘Handdadigheid’ en
‘meewustigheid’ worden door sommigen als wanstallige en wanluidende scheppingen,
zooals er Hofdijk meer te lezen geeft, gebrandmerkt. ‘Meewustigheid’ is bovendien
gekunsteld en bezit een modernen evenknie in ‘medeweten,’ dat echter bij verre zoo
kern- en teekenachtig niet is. ‘Handdadigheid’ staat er onder dit opzicht niet bij
achter, en klinkt meer Hollandsch; 't is ook zonder nevenganger: redenen, waarom
menigeen het betreuren zal, dat een overdreven purisme daaraan het burgerrecht
onthoudt. Van purisme gesproken: niets is gevaarlijker voor de niet overdadig rijke
taal van een klein volk, dan het te ver drijven van dit gevoel. Laat hier de klopjachten
op germanismen als getuigen optreden. Men heeft reeds woorden als ‘immer’ en
‘nimmer’, uitdrukkingen als ‘in den regel’ en ‘plaatshebben’ veroordeeld: waar zal
dat eindigen? Aan dat onmatig zuiveringsgevoel wijt ik ook de aarzeling van zoovelen,
om hernieuwde of eigengevormde woorden in onzen taalschat op te nemen. De
ijveraars voor taalzuivering slaken en zuchten van weemoed, als zij het ‘tinkelen’
hooren van klokken bij Verwey, en Busken-
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Huet het Staten-Bijbelsche ‘overmogen’ werder in omloop brengt. Waar dezelfde
schrijver van een ‘bijslag’ van Fransche Hugenooten spreekt, die het getal der
Kaapsche kolonisten afrondde, daar zullen zij verontwaardigd vragen: ‘manhu? wat
is dat?’ En toch weet B.H. drommels goed wat hij schrijft en waarom. Zulke proeven
om oude woorden te verjeugdigen en nieuwe te vormen, noem ik ernstige: de
beoefenaar der taal moet er rekening mede houden. Anders is het met vele meestal
in lichte stukken voorkomende woorden, die de schrijver blijkbaar alleen met een
comische bijbedoeling gebruikt. Als de Génestet b.v. van ons ‘kliemerig’ klimaat
spreekt, moet men wel toegeven dat dit werkelijk is ‘een woord van pas,’ maar mag
men toch gerust zijn geldswaarde loochenen.
Keeren we, na deze vluchtige afwijking, die op den kerfstok der puristen komt,
nog even tot het proces der woordverjonging terug. De onderwijzer behoeft dit
verschijnsel niet enkel uit de werken onzer hedendaagsche schrijvers te bestudeerem.
Hem zijn reeds sedert lang de bronnen zelve toegankelijk gesteld. De meesten hebben
hun Brederoo, hun Langendijk, Vondel, althans gedeeltelijk; het ‘Pantheon’ van
Roelans en de ‘Nederlandsche Klassieken’ van Eelco Verwijs zijn in hunne
boekenkast vertegenwoordigd. Uitmuntende glossen vergemakkelijken hun deze
studie. Welnu, laten zij zelf aan den arbeid gaan. Het is volstrekt niet noodig, klassiek
onderleid te zijn, om uit te maken of dit of dat verouderd woord al dan niet een
evenknie bezit in de taal der negentiende eeuw; of het goed gevormd, welluidend en
teekenend en de herleving dus wenschelijk is. Volledigheidshalve doe ik opmerken,
dat dit proces ook de dialectische woorden geldt: het tijdschrift: ‘Onze Volkstaal’ is
in dit opzicht even kostelijk als onmisbaar.
Ik eindig.
Mocht mijn opstel een criticus op zijn paardje tillen, zoo verzoek ik, dat hij als
een ridder op mij afkomt, niet als een roover of doodslager.
Utrecht.
FRANKEN.
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Dialecten.
Wie uit Nederland komende langs Eindhoven en Hasselt België binnentreedt, is
terecht verwonderd in het Luiksche eene taal te hooren, die evenmin Vlaamsch als
Fransch is en zelfs noch door Vlamingen noch door Franschen wordt verstaan. Hij
zal, wanneer hij een goed opmerker is, tevens ontdekken, dat de kleur van haar en
oogen der bewoners dier streek, aanmerkelijk verschilt van die der andere Belgische
gewesten en hij zal daaruit de gevolgtrekking maken, dat hij zich bevindt te midden
van personen, die tot een geheel anderen stam behooren. Men zal hem mededeelen,
dat de taal die hij hoort Luikerwaalsch wordt genoemd, dat is het Waalsch, dat in
Luik wordt gesproken, men zal dat land aanduiden als het Walenland, dat is het land
der Walen en hij zal de afwijking van de taal en de vreemdheid van den stam in
verband brengen met het feit, dat in Engeland een uitgestrekt landschap, Wales,
hetzelfde verschijnsel vertoont en dat in Walliserland in Zwitserland eveneens eene
taal wordt gesproken geheel afwijkende van de Duitsche, de Fransche en de
Italiaansche dialecten in het overige Zwitserland in gebruik.
Daaruit ontleenen we de wetenschap, dat de taal veranderingen aanwijst, dàar waar
een andere volksstam zich neerzette. En nu moge de taal der Trencteren en Uzipeten,
der Kaninefaten en Bructriers, der Taxandriers en Menapiers en hoe alle andere
volksstammen, die de beide Nederlanden bevolkt hebben, mogen heeten,
langzamerhand door verplaatsing en aanhuwelijking zijn samengesmolten,
ontwijfelbaar zeker is het, dat, door niet gemakkelijk na te sporen oorzaken, op enkele
plaatsen zich een volksstam zuiverder heeft gehandhaafd, hetzij door eene afzondering,
door aardrijkskundige oorzaken ontstaan, het zij door een opzettelijk streven der
bewoners. Van het eerste levert IJsland ons het bewijs, welks taal nader aan het
Gotisch komt dan eenige Germaansche taal, - 't gevolg van de natuurlijke afzondering,
- van het laatste de zegepraal van het Angelsaksisch over het Normandisch Fransch
- 't gevolg van het sterk werkend nationaliteitsgevoel der Saksers.
In Nederland is nergens een meer afwijkende vorm van taal bewaard dan in
Friesland, tal van woordvormen mogen op verwantschap met de taal der andere
provinciën wijzen, een overgroot aantal wijst er wel degelijk op, dat deze streek door
een anderen volksstam wordt bewoond. Dat men een paard een hinser noemt en een
lief meisje een nuver famke is iets, wat ieder bewoner der andere provinciën
aanvankelijk onbekend is. Maar tal van woorden werpen, wanneer ze juist verklaard
worden, een eigenaardig licht op den aard en de leefwijze des volks. Dat men van
een meisje boven
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de jaren getuigt: ‘Se mot in de foddekoer (d.i. in de voddemand, lappenmand) bewijst,
dat men het huwelijk, de aangewezen bestemming der vrouw in hooge eere houdt,
gelijk de Hollander den spot steekt met haar onnatuurlijken toestand door haar een
oude vrijster te noemen, of (dikwijls zeer onverantwoordelijk) onnut verklaart, met
de benaming: een vaatje zuur bier. Het Friesche woord utfenhusjer voor gast wijst
op bijzondere huiselijkheid, gelijk het Noordhollandsche wachtschipper voor gast
en te wachtschip (oudtijds te waardschap) voor ‘uit logeeren’ wijst op de
spreekwoordelijke gastvrijheid en zelfs gedeeltelijk doet denken aan de weelderige
ontvangsten en schitterende feesten uit de dagen der Graven van Holland.
Indien dus West-Vlaanderen meer dan eenig Germaansch gedeelte van België
oude taalvormen heeft bewaard, het moet zijn, omdat een andere stam zich daar
gevestigd heeft en zich daar beter heeft weten te handhaven, of wel dat men zich
opzettelijk van de andere deelen des lands heeft afgezonderd.
Indien evenwel in Noord-Nederland - Friesland uitgezonderd - geen enkel gewest
ook al zoo veel afwijking van de algemeene landstaal vertoont, het aantal
kenmerkende trekken in de verschillende gewesten is toch nog zoo talrijk, dat geen
Noord-Hollander een Noord-Brabander, geen Twenthenaar een Zeeuw, geen
Groninger een Limburger volkomen zal verstaan.
Zal de streekspraak ons een gids zijn tot de kennis van oorsprong en zeden der
streekbewoners, dan dienen we te weten naar welken tijd de taal ons terugvoert en
dit is niet altijd even gemakkelijk te bepalen. Eene kleine aanwijzing is daarbij de
hoofdtooi der vrouwen. Wanneer we de eenmaal zoo eerwaardige cornet of
neepjesmuts van het oude Amsterdam eerst zonder neepjes zagen verschijnen, dan
met wijder uitstaanden kant zagen dragen en eindelijk bijna zagen verdwijnen, dan
wijst dat zoo duidelijk mogelijk op het verdwijnen van het eigenlijk Amsterdamsch
karakter van taal en zeden; als we - om te beginnen in de hoogere standen achtereenvolgens in Groningen, in Noord-Holland en in Friesland de gouden en
zilveren kappen zien afnemen, dan blijkt daaruit tevens, dat het provincialisme althans wat levenswijze aangaat - afneemt.
Die wijziging in hoofdtooi hangt samen met de leef- en denkwijze des volks. Waar
we de vrouwenmuts in het Zuiden met ter zijde geslagen vleugels zien dragen, zal
het meisje in gulle, soms uitgelaten vroolijkheid geen kwaad zien, en bij een aanstaand
huwelijk, een pas aangevangen verloving met zekeren trots, althans met onverholen
vreugde van haar geluk gewagen; bij de engsluitende Veluwsche muts en de eveneens
sluitende Noord-Hollandsche kap past het zedig neerslaan der oogen, het zwijgen
over, zelfs het loochenen van eene verloving of een aanstaand huwelijk.... van zich
zelven.
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Hoezeer de taal het volk teekent moge uit enkele voorbeelden blijken.
Wanneer de Twenthenaar voor den eten zijn onafscheidelijken hoed op het gezicht
legt en voorstelt: Zuw' es effentjes in 'n hoot kieken dan blijkt daaruit wel, dat hij den
zin van bidden al heel weinig vat, wanneer ‘in den hoed kijken’ hem gelijkbeduidend
voorkomt, en als een meer beschaafde onder gelijke omstandigheid voorstelt: Zuw'
effentjes stil wèzen dan mag hij minder den uiterlijken vorm in het oog houden, hij
dringt toch zeker niet diep in het wezen der zaak door. Zware rookers moeten er zijn
in de streken, waar een pijp tabak als landmaat geldt en een boer dus gezegd wordt
‘een pijp tabak’ ver van een ander te wonen; en waar men op de vraag naar iemands
ouderdom verneemt, dat hij met Lichtmis veertig jaar wordt of zestig wordt tegen
Sint Jan, dan heeft men het zeker met den Burgerlijken Stand en de administratieve
formaliteiten nooit zeer nauw genomen.
In een zeer bekend Overijselsch versje is sprake van twee buren, die elkaar
ontmoetten en daar heet het:
Gait.
'k Bin noar mien volkhoes ewest
Want zee, 't is doar met te beppe heel niet best.
Jan.
Dat's ook woar, ik hadde heurt, ze hat sik bezaert,
Maer zeg es Gait, hoo's toch mettet broene paert?
Gait.
Den paerdedokter hef se beide en kenneken geeven
Maer 't hef niks eheulpen, 't is nog netzulfde bleeven,
Joa de beppe is nog slimmer ewodden sind dee tiet
En de broene is de piene ook nog neet weer kwiet
Asse steurf, 't was jammer, want hee is deur innekof
En de beppe, wat zamme doar van zeggen, 't wark is terof.

Hier wordt niet alleen mensch en dier gelijkelijk aan de zorgen van den veearts
toevertrouwd, maar de belangstelling voor het paard is verreweg 't grootst. Daaruit
spreekt een vreeselijke echt Nederlandsche kalmte en bedaardheid en heel wat anders
dan die teedere gehechtheid, die roerende liefde, de snikkende sentimenteele
aanhankelijkheid, die de dichters ons willen wijs maken, dat ten platten lande tusschen
ouders en kinderen bestaat. Daar spreekt echter ook de overtuiging uit, dat de mensch
daar eenvoudig als werkkracht wordt gewaardeerd; als ‘'t werk er af is’ wordt de
mensch nutteloos en kan dus sterven, niemand verliest er iets bij. Inderdaad het is
aan de taal, dat men karakter en denkwijze der volksstammen leert kennen, gelijk
men de vindingrijkheid leert kennen van den Amsterdamschen gauwdief, die van
een gevangen boef in zijn dieventaal zegt: ‘Jozef is ziek’, die een dagblad een
‘babbelaar’ noemt en een horloge met ketting aanduidt met de woorden: ‘tik met
slang,’ gelijk men een zekeren humor kan ont-
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dekken in de Hennese Flick of het Kramer-latijn, de smokkelaarstaal uit het Zuiden
van Limburg, waarin bijv. beenen zonderling genoeg loopstokken genoemd worden.
Dat men in België woorden als hesp, ouderling, appelaar blijft gebruiken bewijst
dat men er de oudere vormen beter bewaart en meer in eere houdt, de taal bewaart
tegen verarming, maar daardoor ook aan den stijl de hoogere vorming en veredeling
onthoudt, woorden als ijzeren weg (vertaling van chemin de fer, hoewel alleen de
richels van ijzer zijn) statie-overste, reispakken bewijzen, dat men naar nieuwe, eigen
vormen zoekt, maar niet altijd even gelukkig is in het vinden, terwijl het overnemen
van Duitsche woorden, zonder dat men daarbij aan taalverbastering (s.v.v.
taalvermoffing) denkt, het bewijs levert, dat men zich niet zeer nauwkeurig rekenschap
vraagt van de ware beteekenis en de vorming der woorden, en tevens wijst op eene
nieuwe strooming, waarbij men in het Duitsch een bondgenoot meent te vinden tegen
het Fransch.
Maar meer nog dan voor de kennis van het volk heeft de studie der dialecten
waarde voor de kennis der taal. In al de dialecten te samen toch vindt men den
geheelen rijkdom van de klanken der taal; in het dialect vindt men een vorm terug,
die in de algemeene is afgesleten, een woord bewaard, dat daar verdween; een woord
gebruikt in eene beteekenis, waarin het thans niet meer gebruikelijk is. Kortom, men
kent de geheele taal niet, wanneer men de dialecten niet heeft beoefend, zonder deze
toch zal het onmogelijk zijn, tal van verschijnselen te verklaren, tal van oude vormen
te verstaan.
Is de studie, de ernstige studie der dialecten noodzakelijk voor de grondige kennis
der taal, het is volstrekt noodzakelijk, dat ze ten allerspoedigste worde ondernomen.
Elke spoorlijn doet meer de verschillende dialecten ineenvloeien en berooft ons van
eenige eigenaardigheden der streekspraken; de gemakkelijkheid, waarmede men zich
verplaatst is oorzaak, dat men meer dan ooit verhuist, dat honderden en duizenden
de eene provincie verlaten om zich in eene andere neer te zetten, en de samensmelting
van alle dialecten zal weldra de laatste sporen van dialectverschil doen verdwijnen
en ons de gelegenheid tot nader onderzoek voor goed ontnemen. Voor veertig jaar
kon Mr. Jacob van Lennep nog duidelijk de vier verschillende dialekten van
Amsterdam onderscheiden en omschrijven; voor vijfentwintig jaar kon men de
grenzen nog teekenen, waar binnen in Amsterdam die dialecten gesproken werden
en een nauwgezet en veelomvattend onderzoek voor weinige jaren door Mr. W.W.
van Lennep en prof. J.A. Alberding Thym ondernomen, bewees, dat er van een
zuivere streekspraak in Amsterdam geen sprake meer kan zijn. Een groot deel der
bewoners van de verschil-
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lende deelen der oude stad hebben zich achtereenvolgons naar de nieuwe stad
verplaatst en het opkomend geslacht heeft er achtereenvolgens Groningers en Friezen,
Gelderschen en Drenthen en bewoners van andere provinciën ontmoet, en de
samensmelting van al die dialecten en de inmenging van tal van bastaard-Duitsche
woorden, door den handel aangebracht, deed het Amsterdamsch op eenige
eigenaardige woorden na, geheel verdwijnen. Wat te Amsterdam gebeurde zal weldra
in geheel Nederland en België het geval zijn. Er is noodzaak, spoedig te beginnen:
maar men achte de studie niet te licht.
In België heeft men zich een tijd lang ernstig bezig gehouden met het bijeenbrengen
van woorden uit de verschillende streken en men heeft zich verbeeld, daarmede alles
te doen: toch is het nog maar een klein begin. In Zuid-Nederland heeft men, veel
meer dan in Noord-Nederland liefde en eerbied voor de oudheid betoond; waar
Noord-Nederland zich veelal tevreden stelde tot de 17e eeuw terug te gaan, keerde
men in Zuid-Nederland liefst nog een twee- of drietal eeuwen verder terug en vandaar
dat menig oud woord in België bewaard bleef of in gebruik werd genomen, wat in
Nederland geheel buiten gebruik bleef. Maar dat bijeenzamelen van woorden alleen
maakt nog niet de eigenlijke studie der dialecten uit en heeft nog maar weinig te
maken met de algemeene studie der moedertaal. Men heeft in België tot voor weinige
jaren meer saamgebracht dan in Nederland, het woordenboek van De Bo is een ware
schat voor hen, die dialekten beoefenen, evenals het Hagelandsch taaleigen van
Tuerlinck; de aanhoudende arbeid van Guido Gezelle, die enkele woorden uit alle
deelen van Belgiê samenbrengt, is als zoodanig een werk van verdienste, maar de
eerste gaf een groot welgeordend museum, de tweede een kabinet van zeldzaamheden
en daarmede is niet alles gedaan; een museum, een kabinet moge een hulpmiddel
zijn bij de beoefening der geschiedenis, het is niet de geschiedenis zelve. Zal het
alles wetenschappelijke waarde hebben, dan is het volledig historisch handboek het
einde der onderzoekingen.
Daarom is het ook niet voldoende of men al weet, dat dit of dat woord heeft bestaan
of misschien nog bestaat, men dient te weten in welke eeuw het het vroegst in gebruik
was, welke verandering het onderging in beteekenis, in uitspraak en in vorm en tevens
behoort men de oorzaak van die veranderingen te kennen en historisch te bewijzen.
De heer Vercoullie van Gent heeft in ‘Onze Vokstaal’ een uitnemend voorbeeld
gegeven in zijne bewerking van het West-Vlaamsch: eerst de klankleer, dan de
volledige spraakkunst - voeg er een volledige woordenlijst aan toe en er is éen dialect
afgehandeld. In zijn geheel behandelde Brabantius (H. van
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der Brand, sedert overleden) in hetzelfde tijdschrijft het Noord-Brabantsch.1).
Ook de nasporingen van de H.H. Lootens en Feys en die van den Heer Nelis
beloven belangrijke bijdragen voor de dialectstudie te worden.
Er is werk voor allen, want alle bouwstoffen kunnen helpen: kinderliederen en
sproken, beschrijvingen van volksspelen en vermaken, van gebruiken, gewoonten
en feesten, van kleederdracht en van spreekwoorden. Ze zijn even noodig als de
studie van de klanken, het samenbrengen van woorden.
Zoo er nog mochten zijn, die aanvankelijk niet overtuigd waren van de
noodzakelijkheid van de studie der dialecten, moge mijn woord hen overtuigd hebben,
dat het hun plicht is, de hand aan het werk te slaan, omdat alleen algemeene
samenwerking den reuzenarbeid kan volbrengen.
Aan den arbeid dan, allen, die liefde voor de moedertaal hebben en tot hare kennis
en waardeering willen bijdragen, dat zij bijdragen tot het verwerven van de meest
grondige kennis van taal en zeden, ons een blik doen slaan in het zieleleven des volks
door de eeuwen heen. Hier vooral, waar zoo vele aanrakingspunten zijn, hier moeten
Noord en Zuid elkaar de hand reiken, hier hebben ze elkander meer dan ooit noodig.
Door de samenwerking zal meer en meer blijken hoe in beide deelen van het oud
geheel taal en geschiedenis, geest en leven een was. Daardoor zullen de mannen van
Noord en Zuid alweer meer en meer met elkander in aanraking komen, ze zullen,
der wetenschap getrouw, zich een grooter recht op algemeene waardeering verwerven
en in waarheid ter wille van de taal en door de taal arbeiden aan ware verbroedering.
TACO H. DE BEER.

1) Intusschen gaven de HH. Mertens uit Limburg en Karel de Flou uit Brugge gelijke
hoogstverdienstelijke studiën in ‘Onze Volkstaal’ en liet prof. Jongeneel een afzonderlijk
werk over het dialect van Heerlen verschijnen; terwijl wijlen de hr. Joh. Onnekes in
meergemeld tijdschrift eene gelijke studie van het Groningsch het licht deed zien
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Een eigen schrijfteeken voor sj.
Onze spreektaal versmaadt den palatinalen sisklank, dien de Engelschen met sh
schrijven; ik zal hem hier voorloopig met s afbeelden, dewijl er bij ons geen
letterteeken voor bestaat. Zonderling genoeg, niet dien zachten klank, die als van
zelf uit den mond glijdt, dien bijna alle andere talen bezitten, dien sommige zoo lief
hebben, dat ze hem in meer dan éénen vorm brengen, de Russen zelfs in vier;... in
plaats van dien de heesche sch, dien weinige andere uitspreken, dien zelfs vele onze
eigene landgenooten slechts met moeite kunnen uitspreken. Deze, met onze gorgelende
g de twee specifieke Hollandsche klanken, waaraan de vreemde ons herkent, geen
‘schoonheden onzer taal’! ofschoon, tot onzen troost, bewijzen voor de buigzaamheid
onzer spreekwerktuigen.
Als noodhulp, waar wij in de noodzakelijkheid zijn om den ons vreemden klank
met ons letterstelsel af te beelden, gebruiken wij sj. Deze heeft echter noch de
taalkundige natuur, noch den klank van gene. In echt Nederlandsche woorden komt
ze zoo zelden, en in zoo weinig deftige woorden voor, dat men haar geen volkomen
burgerrecht kan toekennen. Sjees en sjerp, beide uit het Fransch, sjorren en sjouwen,
beide uit de arbeiders- en zeemanstaal, sjokken, nog slechts in het kinderspel = Hansje
sjokken, voorkomend; alle drie aan Kiliaan onbekend.1) Wel is, toen de oudere
verkleiningsvorm -ke in je overging, bij de woorden op -s de gemakkelijker uit te
spreken klank s bij ons ingeslopen; dat echter de beide letters, taalkundig, haar recht
en zelfstandigheid behouden, blijkt bij afbreking; niet -sje, maar s-je (meis-je, niet
mei-sje). 't Gebied van dezen klank is ook beperkt, slechts in de deftige rede; in de
dagelijksche taal luidt hij -ie; zelfs komt de in vele streken in gebruik gebleven -ke
hier soms nog wel te voorschijn. - In alle andere samenvoegingen behouden de s en
j haar taalkundig recht en blijven in de uitspraak gescheiden: huisjas, pelsjager.
Uit dit alles blijkt dat noch de klank s, noch het daarvoor gebruikelijk teeken sj in
onze taal te huis behoort.
Daar het Latijnsche alphabet geen teeken voor den klank s bezit (of hij de Romeinen
en Grieken geheel onbekend was, kan de vraag zijn; de Semitische volken hadden,
eer zij de diakritische punten aannamen, de beide klanken en toch slechts één teeken
voor beide), zoo moesten die talen, welke vroeger of later hetzelve aannamen, een
teeken voor dien klank maken. Eene eigene letter zou het natuurlijkst geweest zijn,
daar de s wezenlijk een eigen klank

1) De moeielijkheid der uitspraak van sj blijkt o.a. daaruit, dat dit kinderspel vaak tot 't zinnelooze
Hansie sokken wordt verbasterd.

Noord en Zuid. Jaargang 9

232
is, van de s even zoo verschillend als de z. De oost-europeesche volken, Polen
uitgezonderd, deden het naastbest, zij gaven der s een verzachtingsteeken, van
verschillenden vorm, en boven of onder de s (Rumeniërs; de Hongaren schrijven,
van allen afwijkend, de eene s met s, de andere s met z). Die van midden- en
west-Europa, met de Polen, voegden haar eene tweede letter bij, ieder eene andere.
De Franschen laten de s geheel weg en schrijven ch. Alle verschillend, geene twee
op dezelfde wijs. 't Is als of de volken het voor een punt van eer hielden om, bij de
gelijkmatige letter-uniform waarin zij zich staken, toch in eenige teekens, en alle in
dit, eigene nationale veldteekenen te hebben, waaraan een vreemde terstond de taal
te huis brengen konde. - Daardoor ontstaat nu natuurlijk groote verwarring en
onzekerheid in het uitspreken en in het schrijven van vreemde eigennamen van
plaatsen en personen. De gevallen, waarin deze onzekerheid gewicht, somtijds groot
gewicht heeft, zijn niet geheel zeldzaam.
Daarin deelen ook wij, ofschoon minder dan de andere volken, wijl de drie meest
gebruikte, en op land- en zeekaarten 't meest voorkomende vreemde talen, Engelsch,
Duitsch en Fransch, bij ons vrij algemeen bekend zijn, althans hare uitspraak en
schrijfwijs. Wanneer wij den bedoelden eigennaam in eene van die drie slechts kunnen
te huis brengen, zullen wij hem zelden verkeerd uitspreken of schrijven.
Bij het schrijven van namen in talen die een ander alphabet hebben, gaan wij vrij
willekeurig te werk Voor de Russische volgen wij de Duitsche schrijfwijs (sch), laten
daarbij echter, even als zij, de uitstooting (t) meestal, de verdubbeling (schtsch) altijd
ter zijde; schrijven b.v. Wereschagin, ofschoon zijn naam eigenlijk Wjerestsagin
luidt. Dat laatste doen trouwens ook andere, wijl deze alleen den slavischen talen
eigene verdubbeling voor de anderen eene al te groote opeenhooping van consonanten
te weeg brengt, ook voor hen moeielijk uittespreken is. Ik kan althans niet herinneren
in den jongsten tijd Verechtchagin of Wereshchagin gelezen te hebben.
Voor plaatsen en personen buiten Europa, die aan eenen Europeeschen staat
onderworpen zijn, volgen wij doorgaans de schrijfwijs van dat volk. Voor de niet
van Europa (of N.-Amerika) afhankelijke hebben wij geenen vasten regel, gebruiken
echter nooit de sj. Deze bezigen wij alleen voor de Nederlandsche bezittingen
(ofschoon niet altijd, b.v. Gilolo). Zoo ook wanneer wij woorden van volken, die het
Latijnsche alphabet niet hebben, met de teekens van dat letterstelsel voorstellen.
Natuurlijk 't meest in het Javaansch, dat wij, omdat men de kennis van dat wel elegante
en als voor fijne vrouwenhanden uitgevonden, maar toch moeielijk leesbare schrift
niet anders als bij indisch-gestudeerde heeren verwachten kan, liefst, en vooral voor
eigen gebruik met onze eigen letters schrijven. -
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Enkele malen ook bij Hebreeuwsche en andere Semitische woorden, als wij den
gewonen lezer niet afschrikken, of den letterschat der drukkerij niet op al te zware
proef willen stellen.
Om aan alle deze verwarringen en moeijelijkheden een einde te maken hebben
reeds vroeger, en nu vooral in den jongsten tijd Duitsche schriftgeleerden
voorgeslagen, om voor deze woorden (niet die in de eigene taal!) een internationaal
letterteeken intevoeren, namelijk de s met een verzachtingsteeken. 't Regelmatigst
zou eigenlijk een eigene letter zijn, wijl de s zoo als gezegd, wel degelijk een eigene
en enkele klank is, even zoo goed als de z, zoo als dan ook de meeste niet-europesche
talen er eene eigene letter voor hebben. 't Passendst ware dan, naar de Russische
wijze, een staart onder aan de s, die tevens de verwantschap met dezen klank zou
aanduiden. En zoo het ons alleen aanging zou er nog bijkomen, dat onze taal afkeerig
is van punten en accenten, en die alleen als lees- en toon-, niet als klankteekens
bezigt. Maar 't is internationale zaak, wij moeten volgen.
Tot teeken nemen zij, of de punt, of het Boheemsche teeken, de omgekeerde accent
circonflexe. Het laatste is kenbaarder, niet zoo ligt over het hoofd te zien. - Voor den
keelklank, de Fransche j, die ook in eenige vreemde talen voorkomt, nemen zij de z
met hetzelfde teeken, waarbij dan de Duitsche (en Italiaansche) uitstooting van deze
letter weg valt. Heeft er uitstooting plaats, zoo wordt die door voorgezette t of d
aangeduid. In plaats daarvan nemen sommigen een streepje onder de letter. Wel
wordt het daardoor zichtbaar, dat in het oorspronkelijke schrift het geheel slechts
ééne letter uitmaakt; toch is het eene noodelooze vermeerdering der gekunsteldheid,
daar over de uitspraak van t en d geen twijfel bestaat.
Wij zouden verstandig handelen wanneer wij ons daarbij aansloten.
Flensburg.
J.A.M. MENSINGA.
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Bastaardwoorden.
Wie tegenwoordig de Noord-Nederlandsche schrijvers leest, staat verbaasd over het
onzeggelijk aantal bestaardwoorden, welke men in hunne schriften aantreft. Waren
het nog maar slordige schrijvers die daarvan misbruik maken, maar jawel, bij de
groote meesters zal men er nog het meest vinden. En in de taalkundige tijdschriften
heeft men er bijna geen woord voor over, om die kwaal tegen te werken. Men is
immers in vollen oorlog tegen de Germanismen en met de bestaardwoorden heeft
men eenen vernederende vrede gesloten.
Nederlanders, die het Fransch niet kennen, kunnen ook zulke werken moeilijk
verstaan. Dit is vooral waar voor de Vlamingen, die benevens die vreemde woorden,
nog tal van woorden en uitdrukkingen ontmoeten, die alleen in Noord-Nederland in
gebruik, of ten minste alhier weinig gekend zijn. Heel vleiend voor het Nederlandsch
is mijn eerst gezegde voorzeker niet; van het tweede wil ik later handelen.
De heer A.W. Stellwagen (in Noord en Zuid VI, 2, bladz. 104) zegt: ‘Het gebruik
of liever misbruik, dat ten onzent van bastaardwoorden wordt gemaakt, schijnt mij
toe te verminderen of althans tot staan gebracht. De vreemde woorden beginnen
grond te verliezen.’ (Dit laatste zullen wij straks zien.)... Enkele voorbeelden zijn
me daarvan in den laatsten tijd onder de oogen gekomen.’
En de heer Stellwagen is vergenoegd - waarlijk vergenoegd - om die ‘enkele
voorbeelden.’ En nochtans! Wat zijn enkele woorden bij zoovele honderden, die de
Nederlandsche taal ontsieren en doen minachten. Ja minachten! Nog onlangs schreef
een geleerde en overtuigde Zuid-Nederlander: ‘Nog liever Fransch dan zulk
Nederlandsch!’ En leest eens de tijdschriften der West-Vlamingen. - En hoe moeten
de Franschen zulk Nederlandsch beooroordeelen? Zijn zij in hun volle recht met te
zeggen: ‘Wat moet het Nederlandsch toch arm en ellendig zijn, dat het zich gedurig
moet behelpen met Fransch en Latijn?’
Neemt men de werken der huidige Nederlandsche schrijvers van naam, als Nic.
Beets, Cremer, Van Lennep, de Oude heer Smits, en anderen ter hand, geen bladzijde
kan men lezen, zonder op verscheidene bastaardwoorden te stooten. Is men daarbij
niet geneigd te zeggen, dat zij Nederlandsch met Fransche woorden schrijven?
Noord-Nederlanders! Gij kent genoemde schrijvers: waren zij zoo bekrompen,
dat zij zich van vreemde woorden moesten bedienen om hunne gedachten uit te
drukken? Waren hunne werken prullen, die Franschen opschik behoefden? Wat zeg
ik: opschik; is dat wel opschik?
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Gelukkig, tot nu toe hebben onze Vlaamsche schrijvers zich van die verbastering
onthouden; en die dwaasheid daarlatende, hebben zij niet minder prachtige werken
geleverd, die daarom niet minder gelezen worden. Wel integendeel!
In België worden weinig werken van Noord-Nederlandsche schrijvers gelezen.
Waaraan is zulks te wijten? Aan de vreemde woorden en uitdrukkingen, waarmee
die werken opgevuld zijn. Immers, hoe moet het gaan met personen, die geen Fransch
kennen en alleen tot uitspanning lezen? Doodeenvoudig. Men leest alleen de
Vlaamsche werken, en men laat de andere onaangeroerd.
Wanneer de West-Vlamingen met hunne eigenaardige taal opkomen: een taalkundig
blad Loquela1) betitelen, schrijven dat Folk Lore2) de liefhebberij, en een ‘Folk Lorist
de liefhebber is, die de oude volksoverleveringen overal gaat opzandten, avergeloove,
zeisen (?) sagen, gebruiken enz. zorgvuldig opspoort en aanteekent:’ ‘wanneer zij
een bundel gedichten derwijs aankondigen. ‘Om in oest te verschijnen: driemaal
XXXIII kleengedichtjes, mitsgaders een deel rijmreken, nageldeuntjes, spakerlingen3)
en diergelijk gestrooi van Guido Gezelle’; ‘vermolmde termen in bestoven
perkamenten nasnuffelen’ zooals Dr. Nolet de Brauwere van Steeland zich uitdrukt,
en dergelijke gekkernijen uitmeten; - wanneer dan de Noord-Nederlanders bijna niets
dan een mengelmoes van Nederlandsch en Fransch voortbrengen, mag men zich dan
niet ernstig de vraag stellen, wat er in onze taal omgaat? Bestaat er dan gevaar, ja of
neen!
Mag ik twijfelen, of het weinige, dat ik hier alleen uit ware genegenheid voor onze
Moedertaal heb neergeschreven, in Noord-Nederland goedkeuring zal vinden? Neen,
niet waar? Ik ben er van overtuigd, dat alle weldenkende Hollanders te zeer hunne
taal liefhebben, en haar willen doen schitteren door rijkdom en zuiverheid. Laat mij
dan denken, dat het gebruik der bastaardwoorden alleen uit gewoonte en niet uit
minachting of onverschilligheid voortspruit.
Intusschen dient er manhaftig gestreden en met beleid gewrocht te worden om die
verderfelijke gewoonte tegen te gaan. Dat men eene lijst opmake van alle
bastaardwoorden, die kunnen gemist worden, en elk dier woorden door het
Nederlandsche woord vervange, - of is 't Nederlnndsch niet woordenrijk genoeg?
Dat alle goede schrijvers zich ernstig voornemen, altijd en overal, waar 't gevoeglijk
geschieden kan, het Nederlandsch woord te gebruiken; en dan, maar ook alleen dan,
zullen die vreemde woorden in aantal verminderen en verdwijnen.

1) Waarom geen Vlaamsche naam?
2) Waarom geen Vlaamsche naam?
3) Zeker nieuwe dichtsoorten?
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Dat de heeren medewerkers van ‘Noord en Zuid’ hierin het voorbeeld geven, en met
geene zinnen meer voor den dag komen als deze: (jaarg. VI. 2, Bldz. 102). ‘Het recht
om in dezen zijn woord te doen hooren heeft de heer C. Terburgh zeer zeker, na door
niemand minder dan door Cd. Busken Huet een compliment gemaakt te zijn over
zijn fraai Neerlandsch. En toch, ook bij C. Terburgh is de constructie wel eens
cacographísch.’
Dat is onderteekend door A.W. Stellwagen, die een paar bladzijden verder, een
vijftigtal regelen wijdt tot afkeuring der bastaardwoorden, en niet min dan zeven en
twintig om complimenten te veroordeelen, en tot slot vlakweg neerschrijft. ‘Laten
wij er ons voordeel mede doen, met deze voorkeur des heeren Huet voor het
Nederlandsche woord boven den bastaard.’
Men ziet echter dat Stellwagen volstrekt geen haast heeft om er zijn voordeel meê
te doen, en tot verder order, den bastaard boven 't Nederlandsch woord verkiest.
Zulk schrijven kan niet ernstig zijn, en zoolang men op die manier strijdt, zal het
aantal vreemde woorden niet verminderen maar gestadig vermeerderen, al beweert
de heer Stellwagen het tegenovergestelde. En kan het ook anders? Wanneer men nu
en dan - zoo om de eentonigheid wat te breken - zegt: ‘de bastaardwoorden ontsieren
de taal en moeten vermeden worden’, en men dezelve nochtans steeds voort gebruikt
- ja zelfs bij het afkeuren -; ik vraag u, wat moet men daarvan denken? En hoe zullen
jonge schrijvers zulke raadgevingen ontvangen? - Geheel eenvoudig zullen zij zeggen:
‘dat hangt aaneen als droog zand en zeggen en doen is twee!’ Wie dan liefhebber is
van bastaardwoorden, zal er maar zooveel gebruiken als 't zijn kan.
Voor ditmaal zij dit weinige genoeg. Misschien kom ik later hierop eens terug,
want ik ben een vijand van bastaardwoorden, en ik kan niet begrijpen hoe de
Noord-Nederlanders er zoo'n overvloed van hebben, terwijl de Vlamingen, die toch
de buren der Franschen zijn, er gelukkig maar karig van voorzien zijn.
Oudenburg, België.
V. MONTMORENCY.
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Taalpolitie.
Toen de Heer F.J. Heeris voor eenigen tijd eene cacopraphie van Nederlandsche
auteurs in het licht gaf, werden daartegen van verschillende zijden bedenkingen
geopperd. Inzonderheid achtte men het onraadzaam, jongelieden, die nog op de
schoolbanken zaten, het werk van onze beste schrijvers ter verbetering voor te leggen,
en vreesde men, dat daardoor bij het jonge geslacht een geest van betweterij zoude
worden aangekweekt. Of deze opvatting juist is, kan ik thans in het midden laten.
Alleen merk ik op, dat dit bezwaar alleen dan kan gelden, als een dergelijk werkje
aan schoolknapen wordt in handen gegeven, en niet (althans in veel mindere mate)
als het voor onderwijzers bestemd is. Het behoeft intusschen geen betoog, dat bij het
samenstellen van eene dusdanige cacographie groote voorzichtigheid vereischt wordt,
opdat er niets in worde opgenomen, dan hetgeen onbetwistbaar met de regelen onzer
taal in strijd is.
Het is mijn voornemen in een paar artikelen de aandacht der lezers van dit tijdschrift
te vestigen op een aantal feilen tegen taal en stijl, die bijna dagelijks worden begaan,
en waartegen juist daarom dient te worden gewaarschuwd.
Ik begin met de fouten tegen de spelling, de verbuiging en vervoeging, en doe hier
en daar een greep.
Hiertoe behooren:
1. uitwijden en uitwijding. Deze fout is niet ongemeen. Zij spruit voort uit eene
verkeerde woordafleiding. In plaats van aan weiden denkt men aan wijd.1)

1) Men zie over uitweiden VAN LENNEP in het Magazijn van Ned. Taalkunde (1847), I, blz.
274, en A. DE JAGER in De Taalgids, XV, blz. 188. - Uitwijden (zegt VAN LENNEP te recht)
zoude nooit anders dan een bedrijvend werkwoord kunnen zijn (verg. uitdiepen, uitbreiden,
enz,); weiden geeft eene beweging binnen zekere perken te kennen, dies beteekend uitweiden
eene beweging, die zich uit of buiten die grenzen uitstrekt.
DE JAGER is het in hoofdzaak met VAN LENNEP eene; echter niet wat de beteekenis van
weiden betreft; volgens hem is weiden = grazen, voeden, overdrachtelijk = zich te goed doen,
zijn hart ophalen, zich verlustigen; wat hij met aanhalingen uit de werken van HUYDECOPER,
OUDAEN, VONDEL en HOOFT aantoont; zich daarbij tevens beroepende op wildweidig
(Oudemans' Woordenb. op Bredero). Weiden werd vroeger in den zin van ons uitweiden
gebruikt. (ANTONIDES, IJstroom, blz. 104). Van weiden in fig. zin komt ook weidsch af, ook
wel eens verkeerdelijk wijdsch geschreven. Aldus DR. A. DE JAGER. - M. z. ook VERWIJS
Nederl. klassieken, III, 29 noot 5. - Naast uitweiden komt ook afweiden voor; zie OUDEMANS,
Woordenboek op HOOFT, en BRANDT, Leven van Vondel (Ned. klass. IV, blz, 32): ‘Doch ik
keer, om niet verder af te weiden, weêr tot den Dichter.’ VERWIJS teekent hierbij aan;
‘Afweiden, van den weg afdwalen met zijn gesprek.’
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Voorbeelden:
Het zou niet aangaan te dezer plaatse in het breede uit te wijden over de
beste methode van wetsverklaring, trouwens zulk eene uitwijding zou
weinig baten.
J.T.B. - De Grondwet I, 632.
Het is hier de plaats niet uit te wijden over de vruchten, welke wij sedert
1848 van het recht, bij dit artikel gegeven, hebben ingeoogst.
id. id. I, 500.
Door die vaardigheid in 't styleeren is het verhaal uitgesponnen, wordt er
uitgewijd over bijzaken.
Nederland 1885, I, blz. 247.
Waarom zal hij dan niet mogen uitmaken, dat zekere uitwijding
hoegenaamd niets te maken had met het onderwerp in beraadslaging.
J.T.B. De Grondwet, I, 54.
2. geweldadig, in plaats van gewelddadig, als stond het woord niet met gewelddaad
(daad van geweld), maar met weldaad in verband.1)
Bloedrijzing, geweldadige ter aardewerping, is met eene boete van 20
shillingen, solidi, bedreigd.
N. Bijdr. voor Rechtsgeleerdheid en wetgeving 1884, blz. 328.
Hieruit volgt van zelf dat het ook niet bij hem opkwam om de rollen
geweldadig om te keeren.
Eigen haard, 1885, blz, 201 kol. 2.
3. halstarrig voor halsstarrig behoort tot de zelfde soort, maar is verschoonbaarder
omdat het tweede lid van de samenstelling (starrig) minder bekend is.2)
Ik heb den halstarrigen De Witt.... dan toch een lesje gegeven.
A.I. Haagsche schetsen, 1885, blz. 302.
Het is van algemeene bekendheid dat het halstarrige verzet van de
Grieksche regeering tegen den eisch der ontwapening, slechts te verklaren
was, enz.
De Gids 1883, I 561.
4. Adelijk, onmiddelijk, enz. in plaats van adellijk, onmiddellijk, enz. is eene niet
ongewone font.3)
1) Terloops worde hier gewezen op de dwaze vormen harvochtig en hardroerend, die men nu
en dan in de nieuwsbladen vindt.
2) ‘'t Woord is gevormd uit hals en starrig van star, strak, stijf, onbeweeglijk.’ VAN DALE, N.
Woordenb, der Ned. taal. - ‘Starrigh, sterrigh, namelijk beteekent volgens Kilisen rigidus,
durus, d.i. stiff, hard. Halsstarrig is dus halsstijf, en wie een jonger of ouder kind in een bui
van halsstarrigheid, hardnekkigheid of stijfhoofdigheid heeft waargenomen, zal de gepastheid
dezer bewoordingen erkennen. HOOFT bezigde halesterk in den zelfden zin. Dat starrig
afgeleid is van star, ster, hoogd. starr (stijf), hetwelk in staroogen en in K i l i a e n s
sterhalsigh = halsstarrigh voorkomt, en waarvan wederom het werkwoord staren gevormd
is, behoeft naauwelijks herinnering.’ Nieuw Ned. Taalmagazijn, IV, 75.
3) Zie hierover De Taalgids IX, 278.
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- keerden zij zich tegen den overmoed, hetzij van eene adelijke, hetzij van
eene stedelijke overweldiging.
J.H. De patriotten en Oranje, 1747-1787, blz. 82.
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Ieder, die eene vergoelijkende houding tegenover het naturalisme tracht
aan te nemen staat onmiddelijk aan de verdenking bloot behagen te
scheppen in het vuile schuim eener buitenlandsche letterkunde.
F.N. Nederland, 1885, II, 434.
5. Strafrechterlijk, staatsrechterlijk, volkenrechterlijk. Rechterlijk kan nooit anders
zijn dan een bijv. nw. van rechter afgeleid (rechterlijke macht, rechterlijk vonnis,
rechterlijke organisatie); strafrechterlijk, staatsrechterlijk, volkenrechterlijk zouden
dus moeten beteekenen, wat bij of tot den straf-, staats- ot volkenrechter behoort.
Men gevoelt echter, dat staats- en volkenrechterlijk dan geen gezonden zin opleveren.
De bedoeling is dan ook: wat tot het strafrecht, staatsrecht of volkenrecht behoort;
edoch dit zoude men des noods - de woorden zijn niet fraai en hebben een Duitschen
bijsmaak - straf-, staats- of volkenrechtelijk, maar nooit straf-, staats- of
volkenrechterlijk kunnen noemen.
Wat zij tegen elkaar misdrijven, gevoelen we niet als moord of diefstal,
het valt misschien binnen de termen van onze strafrechterlijke definities,
maar niet binnen ons begrip van het strafwaardige.
Handelingen der Ned. Juristenvereeniging, 1885, I, 217.
Het begrip van legimiteit behoort in Nederland tot die staatsrechterlijke
oudheden, die niet dan bij hoogst zeldzame gelegenheden en dan nog
slechts als sieraad dienst doen.
De Gids, 1885, II, 247.
6. Slepen in plaats van sleepen. Het woordenboek wil, dat sleepen (voorttrekken)
met een dubbele, en slepen (gesleept worden) met een enkele e geschreven worde.
Deze onderscheiding wordt, tot verarming van onze taal, niet zelden uit het oog
verloren, en ook het bedr. ww. met slechts éene e gespeld. Daarentegen wordt de e
vaak ten onrechte verdubbeld in beweren.
7. Eene zeer gewone fout is ook de verdubbeling van de slot-d of -t bij de
verbuiging van het verleden deelwoord der zwakke of gelijkvloeiende werkwoorden.
Zij is natuurlijk daaraan te wijten, dat in den onvolmaakt verleden tijd eene dergelijke
verdubbeling plaats vindt. Maar even juist als uitte (onv. verl. tijd van uiten),
besteedde (onv. verl. tijd van besteden) zijn, even verkeerd zijn de deelwoordsvormen
geuitte en besteedde.
Tegenover het beweren dat dan toch dadelijk na voltooiing van het net
eene rente van 2 pct. over het besteedde kapitaal te wachten was, enz,
De Ecomomist, 1885, blz. 962.
Niettegenstaande de meerdere kwantiteit die aangeboden werd hield de
markt zich flink staande en waren de besteedde prijzen van het begin tot
het einde van het saisoen voor de planters alleszins bevredigend.
Ald. 1886, blz. 225.
8. De uitdrukkingen ten aanhooren van en ten aanschouwen van
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worden vaak zoo geschreven, alsof men hier een derde-naamvalsvorm van aanhoor
en aanschouw had.1)
- bij 't afscheid op 't Hoofd, beval de graaf van Hoogstraten den admiraal
opentlijk en luid, ten aanhoore van onze burgemeesters.... dat hij de
Lubekkers streng moest straffen.
J.t.G. Geschiedenis van Amsterdam, IV, 228.
Zij bleven volharden in de nieuwe leer en gingen op den voorlaatsten
Meidag moedig ter dood, ten aanschouwe van een groote menigte.
De Ned. Spectator, 1885, blz. 191.
9. Ook in de spelling der basterdwoorden worden niet zelden fouten begaan. Ik bedoel
hiermede niet het gebruik van eene k in plaats van eene c, en dergelijke. In dit opzicht
zoude ik ieder eene zekere vrijheid wenschen te laten. Ik althans zie eigenlijk evenmin
in, waarom b.v. advocaat beter is dan advokaat, als waarom in souvereiniteit de ou
boven de oe de voorkeur verdient. Ieder bepale zelf, of hij zich in dit opzicht bij de
oudere of bij de nieuwere richting wil aansluiten, al moge het ook, ter wille van de
spellingeenheid, misschien het beste zijn, in dezen het Woordenboek te volgen. Maar
wel dient men wanspellingen te vermijden als bijv. ontstaan door de verlenging van
de bijna toonlooze i tot ie in fabrikant, muzikant, als waren deze woorden niet
rechtstreeks aan eene vreemde taal ontleend, maar van ons fabriek en muziek gevormd.
Even juist als de spelling, fabrieken, pleizierig, kommiezen is, even verkeerd acht ik
de spelling muziekant, muziekaal, fabriekant, fabriekaat.
De stafmuziekanten hebben hunne instrumenten opgeborgen en spelen nu
met vorken en lepels, glazen en flesschen.
W.A.v.R. Herinn. uit de loopbaan van een Ind. off., I. 180.
De fabriekant toch zoekt voor dekblad in de eerste plaats die soort welke
naast goeden brand een licht gezond blad levert..
De Economist, 1886, blz. 226.
10. Een zeer gewone, maar m.i. onbegrijpelijke en onvergeeflijke taalzonde is de
spelling honderde, duizende. Waarlijk niet ten onrechte heeft Bilderdijk zich daaraan
geërgerd.2) Ik moet
1) Zie VAN DALE, s.v, aanhooren en aanschouwen, en vooral het Woordenboek der Ned. Taal
1-2-176 (‘de bij velen gebruikelijke schrijfwijze ten aanhoore (V.D. PALM, Red. 2, 121, enz.)
is niet aan te bevelen. Wel schijnt een znvr. aanhoor... bestaan te hebben... doch naar ons
hedendaagsch spraakgebruik laat zich niet anders dan aan de onbep. wijs van het ww.
aanhooren denken, Verg. ten aanschouwen, ten aanzien van en ten overstaan van’), 299 ‘de
niet ongewone schrijfwijze ten aanschouwe is bepaaldelijk af te keuren’).
2) ‘Doch wanneer men bij ons van honderden spreekt, weet men dan wat men zegt? Zeker,
indien men dit wist, zou men niet zeggen: honderde menschen. Honderd, als adjectivum, is
een getal, dat een veelheid omvat, en daar kan dus uit den aart even weinig een meervoud
van gemaakt worden, als van twee of drie. Meervoudig van meervoudig in onzin. Honderd
menschen zijn en blijven honderd menschen, en men kan ze niet dan arithmeticé
vermenigvuldigen, grammaticale vermenigvuldiging zit er niet op. - Maar men kan een
adjectivum tot een substantivum maken; en als substantivum kan men 't dan ook een meervoud
geven, en op deze wijze honderDEN zeggen. Doch in dit geval kan men niet zeggen,
HONDERDEN menschen, of men stelt menschen in genitivo. Honderden menschen is honderden
VAN menschen, gelijk eene bende soldaten eene bende van soldaten is, agmen militum.....
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ronduit verklaren niet te kunnen begrijpen, hoe men in die woorden iets anders kan
zien dan het meervoud van de zelfstandige naamwoorden honderd en duizend (de
eerste honderd, de eerste duizend), wat uit den zin, waarin zij gebezigd worden, ten
klaarste blijkt. Bevreemdend is het daarom, dat men zelfs bij onze goede schrijvers
die wanspelling aantreft. Dubbel vreemd, omdat, hoe vaak men ook honderde
menschen, duizende stofdeeltjes onder de oogen krijgt, men nooit leest van millioene
guldens, alhoewel er geene reden ter wereld is, waarom het eene goed en het andere
verkeerd zou zijn.1)
Zie hier weder eenige voorbeelden:
Terwijl de pluimen op hun koppen wuifden en honderde bellen vrolijk
tingelden.
De Gids, 1885, I, 219.
Ook in de honderde liedboekjes waarin de voortbrengselen der ‘dii
minores’ werden opgenomen, kan men menig fraai lied vinden.
id. 1886, I, 341.
In dien toestand had ik immers reeds honderde malen de reis over den
oceaan volbracht.
W.A.v.R. Her. uit de loopb. van een Ind. off. I, 52.
Duizende goudglanzige vakken wierpen de blakende stralen op het
bruingele kleed....
Nederland, 1885, blz. 13.
Duizende Duitschers dragen zonder morren hun last, niemand klaagt.
De Gids, 1885, II, 219.
Den Emir werden eene volledige veldbatterij, eenige duizende geweren
en een kwart millioen patronen aangeboden.
id. 1885, II, 369.
In één woord, de fabriek is gereed om de ettelijke duizende pikols suikerriet
in ontvangst te nemen.
Eigen haard, 1886, blz. 131.
11. Een zeer gewone fout is ook het gebruik van de d in plaats van de t in den
onvolmaakt verleden tijd en het verleden deelwoord van het ww. vonnissen.2)
Twee mannen, die hoofden en verleiders waren, werden 's maandags
terstond gevonnisd.
J.t.G. Geschied. van Amst. IV, 247.

Mocht men toch deze wartaal afwennen van honderde menschen te schrijven,’ BILDERDIJK,
Taal en dichtk. verscheidenheden, IV, 54.
1) Over honderde en duizende zie men ook J.N. VAN DIJK in ‘de Taalgids’ IV, 65.
2) WEILAND gaf inderdaad vonnisde gevonnîsd; in het Magazijn voor Ned. taalkunde I, 155,
werd die d reeds door A.C. OUDEMANS gewraakt.
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Er mogt voor den gevonnisde geene gelegenheid zijn den regter zelven
toe te grimmen.
E.J.P. Leven van Bakhuizen v.d. Brink. (1885) 27.
12. Tegen de verbuiging van alleenstaande bijvoegelijke naamwoorden wordt ook
niet zelden gezondigd. Men weet, dat een bijvoegelijk naamwoord, hetwelk door
geen zelfstandig naamwoord gevolgd wordt, daarom nog niet altijd als zelfstandig
naamwoord optreedt en als zoodanig verbogen moet worden. Dit wordt echter vaak
uit het oog verloren.
Naast deze belangrijke ontdekking staan nog enkele anderen omtrent
Brederoo's ‘Lucelle’, ‘Angeniet,’ en de kluchten, enz.
J.t.B. Brederoo-Album, blz. 22.
Steeds werd er een goede dag door een slechte gevolgd.
A.I. Haagsche schetsen, 1885, blz. 242.
Over de gepastheid en het nut van sommigen dier neologismen staat het
ons vrij te redetwisten.
Cd. B.H. Land v. Rembrandt II1, 124.
13. Een zonderlingen indruk maken verbogen vormen van woorden, die als
oneigenlijke adjectieven niet voor verbuiging vatbaar zijn, zooals bij de hand, enz.
Daniel's bij de hande hospita deed al haar best den scepter naar hem uit
te strekken.
H. Mijnheer Daniel en andere verhalen, blz. 57,
En met klokslag van zessen zat ik in de aankante kamer hem op te wachten.
De Lantaarn, 1885, no. 21.
14. Eenigszins van den zelfden aard zijn vormen als eene te vragene vergunning,
eene te doene opneming. PROF. DE VRIES zegt dienaangaande: ‘Het gebruik van een
infinitief met te als attributieve bepaling, en dan nog wel verbogen, is bepaald af te
keuren. Dergelijke uitdrukkingen zijn uit den aard der zaak uitsluitend praedicatief:
de straf door mij te ondergaan, best, maar niet het door mij te schrijven boek, en
veelmin, met verbuiging: de te ondergane straf, de te doene keuze, de te voorziene
gebeurtenissen, de uit te stane ellende. Men ontleent die uitdrukkingen aan de
Duitsche zegswijzen: “das zu schreibende Buch, die zu vorsehenden Ereignisse enz;
maar dáár zijn die zegswijzen door misverstand en vergissing ontstaan... Het
declineeren van een infinitief bij wijze van een attributief adjectief is inderdaad iets
monstrueus.’1) Nog erger is de fout, als het werkwoord niet bedrijvend, maar onzijdig
is, omdat dan de vorm zelfs niet praedicatief mag gebezigd worden. Eene te ontstane
vacature, is een dubbel monster.

1) SMIDT. Geschiedenis van het Wetb, van Strafrecht, I, 312.
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Het, ten gevolge dezer operatiën te ontstane schuldsaldo wordt tusschen
de contracteerende staten periodiek vereffend, onder berekening van winst.
De Economist, 1885, blz. 567.
15. Eene fout, waarop Van Lennep in zijne Alledaagsche bokken in het gesprek
gewezen heeft1), is het gebruik van ten of ter (samengetrokken uit te den of te der)
voor voornaamwoorden.
Ten zijnen huize werd.... door hen en Assendelft.... de twist ‘nedergelegd.’
J.t.G. Geschiedenis van Amst. IV, 259.
Juist ten dezen tijde expireerde ook de commissie van den schout Mr. Jan
Hubrechtzoon.
id. id. IV, 245.
Zoo is de plicht der schepenen om aller ter hunner kennis gekomen
misdrijven aan te brengen dezelfde.
N. Bijdr. voor Rechtsgeleerdh. en Wetgeving, 1884. blz. 379.
Afkeuring verdient om de zelfde reden de schrijfwijs ten allen tijde i.p.v. te allen
tijde.2)
Tollen zijn ten allen tijde de plagen des koopmans geweest.
J.t.G. Geschied. van Amsterdam IV, 111.
Hiermede neem ik van de spelfouten en wat daarmede samenhangt afscheid, en ga
ik over tot aanwijzing van andere feilen tegen taal en stijl, waarop de aandacht dient
gevestigd te worden.
Dit echter in een volgende aflevering.
MR. C. BAKE.

Tijdschriften.
In het Korrbl. des Vereins für Niederd. Sprachf. worden eenige regelen gewijd
aan het gebruik van het voornaamwoord us naast ons. J. Frank zegt in zijne M n d l .
G r a m m a t i k 144: ‘Naast ons komt somtijds ûs voor, dat eigenlijk tot het Friesch
behoort. Het dringt ook zuidwestelijk tot in Vlaanderen door, waar het nog duidelijk
als een vreemde vorm kenbaar is.’ In de Zuidnederlandsche tongvallen komt uis, ôs
veel meer voor en is, wanneer het niet altijd in die streken gebruikt is geworden,
waarschijnlijk van uit Limburg binnengedrongen. In Limburg bestaan namelijk de
vormen zonder n: Roermond os, ooze, Amby bij Maastricht, òs, ooze, Maastricht
eus, ons, tusschen Roermond en Weert ôs, ôôs,

1) blz. 106. Zie ook De Taalgids, I, 141, waar tegen DR. BRILL, die in zijne Spraakleer ten
dezen en ter dezen met een beroep op het oude de deze verdedigd had, wordt aangevoerd,
dat de deze alleen gebezigd werd als het voornaamw, deze zelfstandig optrad.
2) De Taalgids, II, 72. - Prof. DE VRIES bij SMIDT t.a.p. I, 261.
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Neer-Itter ôs, Hasselt os, ozes. Vgl. W i n k l e r , A l g . n d d . Dial. II 241 en O n z e
Vo l k s t a a l II 252. In de Antwerpsche Kempen komt oese voor. Voor het
Westvlaansch geeft Vercoullie in zijne Spraakkunst 27 en 31 uis, oes, ons, den uizen,
onzen. Volgens Winkler II 225 komt te Eede en Heille in Oost-Vlaanderen us voor
en wordt dit ook in eenige tongvallen van Fransch Vlaanderen gebruikt. In het
Saksische gedeelte van Nederland heeft Drente vooral oes, oos, Overijsel ons, maar
Deventer óòze.
Bekend zijn de Nederlandsche zegswijzen, waarin sprake is van den bekenden ridder
Keye uit de Arthurromans. Tuinman geeft in de Nederlandsche Spreekwoorden de
volgende:
Kei is koning.
't Is een kai, kei.
De kei leutert hem in 't hoofd.
Hij moet van de kei gesneden worden.

In overeenstemming met J.H. van Dale komen eenige inzenders tot de gevolgtrekking,
dat het vaststaat, dat de figuur uit den middeleeuwschen ridderroman inderdaad eene
groote populariteit verworven heeft, want niet alleen over Nederland en het gebied
der Friezen en Nedersaksen tot Holstein strekt zich de bekendheid van den ridder
Keye uit, maar ook in Zuid-Duitschland schijnt zijne nagedachtenis voort te leven,
blijkens eene plaats o.a. in de ‘Allgemeine Zeitung’ van 4 Juni '83: Es ist allerdings
nicht ohne ‘Keiereien’ abgegangen und die Fremden haben sich mitunter etwas
unbeliebt gemacht.
Benecke zegt van onzen ridder (Gloss. zum Wigalais), dat hij was een heethoofd,
een grootspreker, en meestal ongelukkig in zijne ondernemingen; een karakter dat,
benevens eenige andere, in de romantische poesie zoo vast staat, als de Homerische
in de Grieksche dichtkunst.’ Als den in de laatste meest voorkomende kunnen wij
Thersites beschouwen. Hij komt nergens als eene beminnenswaardige persoonlijkheid
voor. Hij is de pedante ceremoniemeester, die steeds over hoofsche zeden den mond
vol heeft, maar tevens van gebrek aan kieschheid de meest doorslaande bewijzen
geeft. De figuur, die zich op Gallischen bodem ontwikkeld heeft, is dus in den grond
echtduitsch.
Een merkwaardig adjectief in het Ditmarsch vindt men door Boysen opgeteekend
namelijk keit, dat hij met ‘keck, drall’ verklaart. Dewijl het niet mogelijk is het woord
voor gelijkbeteekenend met het verder vermelde Zwabische keit, d.i. ge-heiet (bespot)
te houden, moet men het niet beschouwen als een deelwoord, maar als een
onmiddellijk van keie afgeleid adjectief, gevormd op dezelfde wijze als dreieckt voor
dreieckigt en dreieckig.
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Een Hoogduitsch woord keiet met de aangegeven beteekenis schijnt niet te bestaan,
evenmin als een verbum keien. Geheel verschillend daarvan is het woord heien, dat
o.a. bij Luther, Tischreden 3,100 voorkomt: ‘Das gefällt mir wohl, wenn ein Teufel
den andern vexiert und geheiet. Zoo geeft Hebel ungeheit, ongeschoren, Stöber
unkeiht met dezelfde beteekenis. - Dit woord komt ook in het Nederduitsch voor als
hien. Merkwaardig is het, dat de beteekenis van dit laatste woord zoo nauw
overeenkomt met die van het Nederlandsche kaien, waarvan het bekende woord
bekaaid.
Terecht merkt Van Dale op, dat de herinnering aan den persoon Keye reeds lang
verloren is en dat men bij het woord slechts in het algemeen denkt aan nar, hofnar.
Dit ging zoo ver, dat het woord eindelijk in spreekwijzen voorkomen kan, waar het
eigenlijk geen zin heeft, zooals ‘iemand van den kei snijden, de kei leutert hem.
Als curiositeit zij hier nog vermeld, dat de brave Tuinman, wiens zwakke zijde de
etymologie was, het woord kei terugbrengt tot Cajus Caligula: den keie der
Arthurromans kende hij niet.
In het Literaturblatt für Germ. und rom. Philologie geeft Prof. Symons eene
beoordeeling van de door Dr. J. Hoffory opnieuw uitgegeven L i e d e r d e r a l t e n
E d d a van de Gebr. Grimm, waarin hij o.a. zegt, dat het een gelukkige gedachte was
op Jacob Grimms eeuwfeest eene nieuwe uitgave der eddische heldenliederen te
bezorgen. Het was juist nu de geschikte tijd om de Duitsche bewerking, van haar
veronderd kleed ontdaan, aan het groote publiek aan te bieden.
Müllerhofs laatste werk heeft den onderzoekers den rechten weg gewezen, waarvan
zij zonder schade niet meer zullen kunnen afwijken. Zijne methode heeft twee
kenmerkende eigenschappen met Grimms werk gemeen: de achting voor de
overlevering en getrouwheid in het weergeven van het dichterlijke voortbrengsel der
Germaansche oudheid.
Een paar merkwaardige boeken, handelende over een zelfde onderwerp zijn
verschenen: H. Haupt, D i e d e u t s c h e B i b e l ü b e r s e t z u n g d e r
m i t t e l a l t e r l i c h e n Wa l d e n s e r en F. Jostes, D i e Wa l d e n s e r u n d d i e
v o r l u t h e r i s c h e d e u t s c h e B i b e l ü b e r s e t z u n g . Met de uitgave van den
C o d e x Te p l e n s i s (München 1882) is voor de geschiedenis der bijbelvertalingen
vóór Luther, zoowel uit een taalkundig als uit een kerkhistorisch oogpunt een nieuwe
grondslag gelegd. In het eerste werk tracht de schrijver te bewijzen, dat de in den
C o d e x Te p l e n s i s bewaarde Duitsche bijbeltekst van Waldensischen oorsprong
is en dat daarom bij de onmiskenbare verwantschap met de drie oudste gedrukte
uitgaven des bijbels ook deze van de Waldenzen afkomstig moeten zijn. De
verschillende bewijzen daarvoor aangevoerd tracht Jostes in het laatstgenoemde werk
te
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weerleggen en alzoo den katholieken oorsprong der vertaling aan te toonen.
Het is bekend, dat de Duitschers zich verheugen in het bezit van iets, waaraan ook
bij ons, zij het ook op meer bescheiden schaal, werkelijk behoefte bestaat. Jaarlijks
toch verschijnt daar een J a h r e s b e r i c h t ü b e r d i e E r s c h e i n u n g e n a u f
dem Gebiete der germanischen Philologie; hrsg. von der
G e s e l l s c h a f t f ü r d e u t s c h e P h i l o l o g i e . - Dit bericht nu, dat reeds zooveel
nuttigs gaf, is nu nog uitgebreid en bevat mededeelingen over de Letterkunde en taal
der 16e eeuw. Ook Nederlanders, die hunne taalstudie wat breed opvatten, zullen
daarin zeker iets van hunne gading vinden.
Een ander belangrijk werk is dat van H. Riezel, D e r a l l g e m e i n e
S p r a c h v e r e i n , hetwelk een onderwerp behandelt, dat ook bij ons voortdurend
de aandacht boeit. Schr. bespreekt daarin de beweging tegen het gebruik van vreemde
woorden en de geschriften, die over het misbruik daarvan handelen, verhaalt, wat
van wege overheden verricht is en toont dan, dat van vermindering des euvels
vooralsnog geen sprake kan zijn. Tout comme chez nous. Als krachtdadigst middel
stelt hij de grondvesting van een algemeene Duitsche taalvereeniging voor en geeft
een ontwerp van de samenstelling van zulk eene vereeniging. Het lijdt geen twijfel,
dat een dergelijke vereeniging zeer nuttig zou kunnen werken. De voorsteller laat
zich evenwel door zijn geestdrift te vervoeren. Een Duitsche taalacademie zou nooit
levensvatbaar kunnen zijn.
In School en Studie vindt men naar aanleiding van eene vraag naar het verschil in
beteekenis tusschen medeopname en medeopneming het volgende. Medeopname is
een vorm, die de handeling voorstelt als eene zelfstandigheid. Wij doen dat in onze
taal op verschillende wijzen, o.a. door de onbepaalde wijs als een substantief te
beschouwen, bv. het klinken der glazen en door achter den stamvorm der onbepaalde
wijs den uitgang ing te plaatsen bv. meting, lezing, genezing, enz., maar daarvoor
gebruikt men nooit den stam van den derden hoofdvorm der sterke werkw. met den
uitgang e. Wel bezigt men dien vorm om er substantieven van te maken, als maat,
spraak, wraak, enz. en daarmee zou onze vorm medeopname overeenkomen, maar
deze substantieven hebben eene andere beteekenis. Hiermede is het woord, als
Nederlandsch woord veroordeeld.
Het woord pondspondsgewijze wordt aldus verklaard. - Pond beteekende oudtijds
geld, bijv. een pond vlaamsch of een pond groot, d.i. f 6; een pond sterling, d.i. f 12.
- Vandaar kreeg het woord ook de beteekenis van schat, bezitting en de
Middelnederlandsche
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dichters klagen steen en been over ‘de minres van den ponden’. Een bedrag
pondspondsgewijze omslaan beteekent dus naar evenredigheid van ieders bezitting,
of van ieders oordeel. Door het woord pond te herhalen drukt men het meervoudig
begrip uit.
Het eerste nummer van den nieuwen jaargang vangt aan met een zeer lezenswaardig
opstel, dat syntactische bijzonderheden behandelt. Daarin wordt gezegd, dat in oudere
talen de declinatie der naamwoorden veel vollediger was dan thans. Alleen de genitief
heeft nog een naamvalsuitgang. De uitgang van den nominatief was sa, afgekort tot
s, en zou beteekenen hier of daar en nog over zijn in deze. In het Gotisch verschijnt
de s nog achter sommige zelfst. nw., adject. en voornw.; in het oudhoogd. en
middenhoogd. is de s vervangen door r. - De buigingsuitgang werd gebruikt om te
personifieeren. Wat men zich als onbezield voorstelde, kreeg geen uitgang sa.
Woorden in den stamvorm stonden toen nog niet in het onz. gesl.; omdat het neutrum,
voor welks ontstaan een vrij groot abstraheerend vermogen noodig is, getuigen de
Hamiten en Semiten, die slechts een mann. en een vrouwel. geslacht hebben, toen
nog niet bestond. - In het Indogerm. kregen alle namen van bezielde wezens s; deze
werden later de mannelijke vormen. Voor het vrouwelijk werd â toegevoegd.
Het vrouwelijk geslacht had meer een abstract karakter. Zoo zijn de meeste
stofnamen vrouwelijk of onzijdig. Sommige vrouwelijke stofnamen zijn concreet
opgevat evenwel mannel. bijv. visch, turf, enz. Grimm zegt: ‘In dem Feminimum
liegt eine grössere Abstraction, als in dem Masculinum.
Toen de afgeleide a-stammen zich scheidden in mann. en vrouw. woorden, de
eerste met s, de laatste met sa als nominatief uitgang werden de abstracta zonder
uitgang onzijdig. Aan de onzijdige a-stammen werd later eene m toegevoegd.
De nominatief-uitgang duidde dus noch geslacht of naamval, noch subject aan,
maar eenvoudig, dat het beeld eener zelfstandigheid op het oogenblik, dat men sprak,
zich vormde of dat een zelfstandigheid niet onmiddellijk door den spreker werd
waargenomen. Nog sterker bewijs vindt men in Spiegel's Oudbactrische grammatica,
waarin wordt medegedeeld, dat in de Avesta het subject in den accusatief, het object
in den nominatief staat. (Vgl. ik hoor hem zingen, hij voelt de pijn komen enz.).
In het Hollandsch is het aantal werkw., waarvan een infinitief met een accusatief
afhangt, niet groot. In oudere Germaansche talen komt die niet zelden voor.
Verder kan aangetoond worden, dat ook de accusatief kon voorkomen als praedicaat
van het subject. Voorb. het Platduitsch: er ist einen Lügner. In het Fransch en het
Italiaansch zijn eveneens voorbeelden te vinden.
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Vergel. ook: Als ik hem was, deed, enz.; Ik ben mezelven niet; dat is hem (dat issem).
Ons bestek verbiedt ons hierover verder uit te weiden; den lezer, die er meer van
mocht willen weten, verwijzen wij naar het opstel zelf, een der degelijkste, die in
den laatsten tijd in onze tijdschriften verschenen zijn.
Elders lezen we eene verklaring van een paar spreekwijzen, die aan de meeste
lezers van Noord en Zuid wel niet onbekend zal zijn, maar waaruit een paar
aanteekeningen voor sommigen misschien toch haar nut kunnen hebben.
Zoen- of weergeld. Volgens het oud Germaansche strafrecht was men boete of
voldoening schuldig aan de familieleden van een verslagene of mishandelde. Die
boete heette weergeld en was afhankelijk van den ernst van het misdrijf en den stand
van den beleedigde. Later moesten de dader of zijne magen zich met de tegenpartij
verzoenen of vergelijken. Kwam deze zoen niet tot stand, dan bestond er van
weerszijde veete of particuliere oorlog, die van geslacht tot geslacht tot het uiterste
gedreven werd. Had er zoen plaats gehad en waren partijen het eens geworden over
de boete, dan zwoer de beleedigde partij voor de schepenbank oorvede (over veede);
zij beloofde den dader noch zijne magen verder lastig te vallen.
Jaar en dag. De oude Germanen hadden een jaar als verjaringstermijn (later kwam
eerst de dertigjarige termijn). Men voegde bij dezen termijn den tijd, dien men noodig
had om zijn recht voor de schepenbanken te doen uitspreken. De tegenpartij moest
driemaal, ieder keer met een tusschenruimte van 14 dagen of liever van 14 nachten
en dan nog één dag voor het gerecht gedaagd worden. Het woord dag heeft dus in
de uitdrukking jaar en dag niet de beteekenis van etmaal, maar van 3 keer 2 weken
en één dag of 6 weken en drie dagen. (Beter ware het, dag als verbaalstam op te
vatten.)
Ook in het burgerlijke leven werd jaar en dag toegepast. Kinderen moesten jaar
en dag rouw dragen over het overlijden hunner ouders; nog rouwt men een jaar en
zes weken.
De vraag naar den oorsprong der uitdrukking moederziel en moederzalig alleen
wordt op de volgende wijze beantwoord. De a wisselt af met ie, als straam naast
striem, schraal naast schriel en ziel naast het Mnl. sale in der herten sale, het diepst
van het hart, der moeder sale, de schoot der moeder. Het gezegde beteekent dus:
alleen (als een kind) in moeders schoot.
Ik verwijs hier naar hetgeen Prof. De Vries schreef over het woord en ook naar
het opstel voorkomende in een der laatste afleveringen van de Taal en Letterbode.
Zie ook Noord en Zuid IV.
Zonderling is het antwoord op de vraag, waarom de praedicatief
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gebruikte bijvgl. nw. geen buigingsuitgangen hebben. ‘Wanneer we bedenken,
waardoor de verbuiging der naamwoorden veroorzaakt wordt, nl. door de
onderscheiding der naamvallen, getallen en geslachten, dan vinden we spoedig het
antwoord op de gestelde vraag. Al dadelijk zien we dan in, dat hier van geen
naamvallen sprake kan zijn. Door naamvallen toch verstaan we de verschillende
vormen, die de naamwoorden aannemen om aan te duiden, in welke betrekking zij
in de rede voorkomen. De betrekking nu van een praed. bijvnw. is slechts ééne enkele,
nl. die van het praedicaat tot het subject der rede; van naamvallen, van verbuiging
kan hier dus geen sprake zijn. Ook de onderscheiding van het getal is bij een praed.
bijvnw. niet noodig, dewijl dit uitgedrukt wordt door een vorm van het werkwoord,
dat het naamwoordelijk deel van het gezegde aan het onderwerp verbindt. En de
onderscheiding van het geslacht is ook niet noodig, dewijl die alleen van belang kan
zijn bij attr. bijv. nw.’
De theorie, hier ontwikkeld gaat inderdaad wel wat ver. Vooreerst een praed. bijv.
drukt maar ééne betrekking in de rede uit, nl. die van het praedicaat tot het subject;
dit is eene tastbare onwaarheid; evenals alle deelen in den zin drukt het praed. bijvnw.
meerdere betrekkingen uit, vooreerst die tot een hoofdwoord en dan gezamenlijk
daarmede weer andere tot de overige bestanddeelen. Maar al was dat zoo, dan volgde
daar niet uit ‘van naamvallen kan hier dus geen sprake zijn,’ maar ‘het praed. heeft
denzelfden naamval als het subject’.
Van getal kan ook geen sprake zijn, volgens schr. Dus in de soldaat is dapper en
de soldaten zijn dapper is dapper voor hem hetzelfde? Dan zeker ook dappere in de
dappere soldaat en de dappere soldaten. Men kan zijne redeneering op het laatste
even goed toepassen. Kan schr. verklaren, hoe het komt, dat men in het Fr. wel zegt
le soldat est brave en in het meerv. les soldats sont braves?
En de geslachtsonderscheiding is ook niet noodig. Als schr. even had nagedacht,
bijv. hoe men in het Fr. het praed. adj. den vrouwelijken vorm laat aannemen bij een
vrouw. znw. dan had hij zoo niet gesproken.
De zaak is eenvoudig deze: geslacht, getal en naamval bestaan wel degelijk, maar
het karakter van het praed. bijvnw. brengt mede, dat in onze taal de uitgangen, daarbij
behoorende, niet worden aangenomen. Een attributief bijvnw. toch stelt de
hoedanigheid voor als van den aanvang aanwezig; het adjectief wordt als één geheel
met het substantief beschouwd en als kenmerk daarvan dient de concretie, de
toevoeging van e en daarvan verbonden verdere uitgangen. - Niet alzoo het praed.
bijvnw., waarvan het kenmermerkende is, dat de eigenschap of hoedanigheid er door
uitgedrukt
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juist aan het znw. toegekend wordt, de vereeniging juist plaats vindt, en dus nog geen
concretie en dan ook geen aanhechting van buigingsuitgangen kan plaats hebben.
Norma. Betichten had oudtijds al de tegenwoordige beteekenis van beschuldigen;
naast betichten bestond ook het werkw. betichtigen en de substantieven beticht en
betichtinge gebruikte men voor beschuldiging. Op dezelfde wijze gebruikte men ook
beliën dat later verliep tot beliden, belyden, geschiën tot geschieden. Van denzelfden
stam als betichten is tiën met de vormen teeg, tegen, getegen, het beteekende zeggen
en iemand iets aantiën; gaande weg werd de beteekenis ongunstig. - Uit de vormen
teeg, getegen zien wij, dat in de onbepaalde wijs een g moet zijn uitgevallen Het
Gotisch heeft ga-teikan en de oorspronkelijke vorm zal bij ons zijn geweest tihen;
het Got. ga-teihan beteekent vertellen. De h luidde oudtijds veelal als ch zoodat tihen
ons tygen werd. Evenals slagen als intensieven vorm slachten, zuigen zuchten naast
zich heeft, kreeg tygen tichten. Onze vorm tijgen werd later verward met eenen
anderen, die bij ons tiegen moest luiden en in het Got. tiuhan, in het oudsaks. tiohan,
Ohd. ziohan, Hd. ziehen is. De Mnl. vormen ti-en en tie-en werden beide tien. Tijgen,
tiegen, tiëen is een werkwoord van de vijfde klasse en had de vormen toog, getogen;
het beteekende trekken, en afleidingen zijn o.a. teug, hertog, tucht, wij hebben den
ouden vorm nog in ‘laat hem betien’. Tygen in de echte beteekenis wordt niet meer
gebruikt.
Uitgedost is het verleden deelw. van uitdossen, dat gevormd is van dos, d.i. praal,
opschik, nog figuurlijk in bladerdos; het woord is aan het Romaansch ontleend en
beteekent een pels, eigenlijk, dat deel, dat op den rug is; verg. It. dossi.
Omtrent, vroeger veelal ontrent, is een samenstelling van om en trent, waarvan
het laatste lid rond beteekent. Omtrent is dus rondom. Trent is verwant met het Eng.
trendle = wiel en met to trundle = draaien, maar ook met ons trant, d.i. manier van
doen, gewoonte; het werkwoord trantelen, tranten, d.i. heen en weer loopen.
Wrang is gevormd van wringen als zang van zingen; het is dus de tweede
hoofdvorm van een werkwoord der eerste klasse, gebezigd als substantief. De oudste
beteekenis van wringen is draaien; het Eng. to wring is draaien, wringen. Het Hd.
ringen, dat van denzelfden stam is, beteekent worstelen; vergel. Eng. to wrest en to
wrestle. Vormen met wr naast vormen met r komen in het Germ. dikwijls voor; bijv.
wreken, Os. wreken, Ohd. rehhan naast het Os. wrekkio (d.i. eigenlijk een door wraak
vervolgde, een verbannene) Ohd. recchio, Hd. Recke (een reus, strijdbaar man (Mnl.
rekken; - wroegen Os. wragian (aanklagen, beschuldigen) Ohd.
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ruogan, Hd. rügen (= straffen, verwijten) ryten, bij Vondel nog wrijten met de
beteekenis van schuren, wrijven, Os. wrîtan, Ags. vrîtan, Ohd. rizan, Hd. reiszen;
in den Heliand komt reuzenwerk voor als wrisilîk giwerk. - Bij Kiliaen komen de
vormen wrinckel, d.i. rimpel en wrange, d.i. winde, een plant, die zich om de boomen
windt, draait voor; wij hebben nog wrong, waarin zich uit draaien het begrip vlechten
ontwikkelt.
Zinnen als Jan zijn huis zal men verkoopen, uw vrouw haar japon is gescheurd, wie
zijn hond is dat? wie zijn hoed mag dat wel zijn? verdienen de aandacht, omdat het
bezit hier op eene bijzondere wijze uitgedrukt is.
Vroeger kwam een dergelijk gebruik der bezittelijke voornaamw. evenzeer voor:
Huygens, Voorhout 489
't Liep hoe langs hoe meer op 't mallen
Met de bloet zijn kindertael,
Dan den avond is aen 't vallen,
't Waer te langen nae-verhael; enz.

Huygens, Een Boer 59
Wie wenst hem bij en aer sen weuning te verwarme?

In Hoofts Warenar 912 zegt Lecker:
'T is den Baesen zak, daer ick om gelt mee gae.
Jou toekomende zwaeger,
Die heb ik wel anderhalf jaer geweest zijn kassier.

Ook in het Duitsch en Eng. maakt men een soortgelijk gebruik van het bezittel.
voornw.
Goethe:
Es thut mir in den Augen weh,
Wenn ich dem Narren seinen Herrgott sch.
Predestination ist ein Wunderding, Wie es dem lieben Büchlein ging,
So ging es auch, wie's Jeder schaut,
Dem König von Garba seiner Braut.

Scott, Waverley: Gustavus Adolphus himself, as ye may read in Colonel Munro his
Expedition with the worthy Scotch regiment, called Mackay's regiment, did often
permit it.
De bekwame schrijver, de Heer R.K. Kuipers, wijst er verder op, dat anderen
tevergeefs getracht hebben den naamval te bepalen van den naam des bezitters en
zegt dan niet te weten, of eene Nederlandsche Spraakleer ons eenige inlichtingen
geeft, als wij den naamval van den koning willen bepalen in den zin Den koning zijn
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paleis heb ik zien afbranden, maar Prof. J. Verdam helpt ons op den weg in zijne
aanteekeningen op de aangehaalde verzen uit den Warenar. Hij zegt: ‘Den baesen
d.i. den baes (3 nv.) zen zak en Die, stipt grammatisch dien, 3. nv. En zoo is het ook
met den koning; het is een datief en wel een datief van den bezitter; wij kunnen den
zin vergelijken met: ik sla den jongen de armen kapot. In ‘Jan zijn pet waait af’ is
pet het subject en Jan de bepaling van den bezitter of wel de datief van den bezitter.
Naar het mij voorkomt is dit gebruik van een datief met een bezittelijk
voornaamwoord in plaats van een genitief reeds vrij oud. Door het voornaamwoord
gaf men den bezitter duidelijker, met meer nadruk aan dan door een eenvoudigen
genitief.
Ten slotte een paar aanhalingen uit de redevoering, uitgesproken door Dr. Beckering
Vinckers bij de aanvaarding aan het Hoogleeraarsambt te Groningen.
Er is geen betere voorbereiding voor een grondige beoefening der nieuwe talen
dan eene degelijke studie van 't Grieksch en Latijn en voorts is ook eene meer dan
oppervlakkige kennis van andere vakken van wetenschap, als geschiedenis en
aardrijkskunde, wis-, redeneer- en natuurkunde voor een taalbeoefenaar en een
toekomstig taalonderwijzer van den echten stempel, een onmisbaar vereischte; ook
is de bekendheid met andere oude en nieuwe talen en tongvallen voor een
rechtschapen taalman niet te versmaden.
Door den taalkenner Joh. Storm, hoogl. te Christiania wordt gezegd: Het zou er met
de taalstudie slecht uitzien, indien men zich met een door lees-, spreek- en
schrijfoefeningen, door veelvuldig en nauwgezet lezen van de voornaamste schrijvers,
van goede romans, tijdschriften en nieuwsbladen verkregen practische kennis wilde
vergenoegen.1) Op die wijze zal men de taal nimmer recht leeren beheerschen. Practijk
zonder theorie zal spoedig geheel ontoereikend blijken. 't Is voor de toekomstige
leeraren of leeraressen volstrekt niet voldoende, dat zij enkel gewone spraakkunsten
voor schoolgebruik bestudeeren, waarin de taalwetten maar al te dikwerf geheel
werktuigelijk worden voorgedragen.
Al degenen, die èn hier te lande èn in Frankrijk èn in Engeland èn in Duitschland èn
in Amerika tot eene meer verstandige, grondige wetenschappelijke beoefening der
nieuwe talen of zelven kwamen of anderen den weg wezen, waren lieden, die met
de studie der nieuwe talen een degelijke kennis der oude verbonden, wier beoefening
der nieuwe talen rustte op een gymnasialen grondslag.

1) ‘Wilde vergenoegen!’ Het meerendeel stelt zich hier te lande met heel wat minder tevreden.
Red.
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De taalkenner en letterkundige George P. Marsh zegt: De grammatica heeft voor de
groote menigte slechts waarde, geen waardij; is slechts middel, geenszins doel; leert
slechts halve waarheden en behalve als inleiding tot de letterkunde is zij niets dan
een treurige hoop uitgeloogde asch, beenen zonder merg, schelpen zonder oesters. De taalkunde is de dienares der letterkunde. De letterkunde is de hoofdzaak.
Komt men tot de studie der letterkunde alleen gewapend met een logisch denkend
verstand, een scherpzinnig oordeel en doorkneed in al de fijnheden der aesthetica,
maar verstoken van waarachtig menschelijk gevoel, dan loopt men groot gevaar in
de schoonste, verhevenste en roerendste gewrochten van 't genie louter chair
d'expérimentation te zien, enkel vilvleesch, bestemd om er het kritisch ontleedmes
in te zetten.
Doch van den anderen kant is het ook waar, dat met een gevoelig hart alleen de
schoonste stukken der (Engelsche) letterkunde niet zijn te veroveren.
De letterkundige voortbrengselen van minder gehalte zijn lichtelijk te veroveren,
maar het lichten van den schat verscholen in de werken der groote meesters, dat
vereischt ingespannen, onverdroten, aanhoudende studie. En dat is goed, dat is
heilzaam. Daarom juist zijn de gewrochten der groote genieën eene onuitputtelijke
en tevens een onwaardeerbare zegen voor de (Engelsche) natie.
BATO.

Twee vragen.
1. Waarom wordt het woord leeraar doorgaans afgebroken leer-aar? Ik voor mij
geloof, dat de r tot den tweeden lettergreep behoort. Hier is toch geen samengesteld
woord (zooals dichtaar), maar het laatste gedeelte is niets anders dan een uitgang.
Ware leer-aar juist, dan moest men ook schrijven en afbreken min-aar. Mij dunkt,
evenzeer als in lee-ring, bewe-ring, beko-ring, die-naar, make-laar, schache-raar,
de r of l niet slotletter van de eerste of voorlaatste maar beginletter van de laatste
lettergreep is, moet men in leeraar de r tot de tweede lettergreep rekenen.
2. Behooren in Rijks hoogere burgerschool, Rijks directe belastingen e.d. de drie
woorden niet door koppelteekens te worden verbonden? Het gebruik zegt: neen. Ik
geloof, ten onrechte. Immers het zijn samengestelde woorden, gelijk de s van Rijks
aanwijst. Om nu dit Rijks aan hoogere burgerschool of directe belasting te kunnen
vastkoppelen, moeten deze laatste woorden zelve eerst onderling door het
koppelteeken verbonden worden. Men heeft dus, m.i. te schrijven:
Rijks-hoogere-burgerschool, Rijks-directe-belastingen.
Mr. C. BAKE.
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Milton en Vondel.
Na de lezing en herlezing van George Edmundson's werk Milton and Vondel, a
curiosity of literature (London 1885) - waarover ik een woordje schreef in De
Portefeuille van 21 Nov. '85 - grijp ik onwillekeurig naar alles, waar Milton ter sprake
komt. Alzoo ook naar de onlangs verschenen Wissenschaftliche Beilage zum
Programm der Luisenschule, Ostern 1886 (Berlin 1886), inhoudende: A sketch of
the life and works of John Milton (from a course of lectures held at the Victoria
Lyceum during the winter of 1885-1886) by Dr. Albert Hamann, Oberlehrer an der
L. schule zu B., Honorary Master of Arts of the University of Oxford.
De titel luidde verleidelijk, dat ‘wissenschaftliche’ vooral gaf den doorslag. Edoch,
dat programma is me verbazend tegengevallen. Van Milton's proza, inzonderheid
als men niet lang geleden in de Stemmen voor waarheid en vrede Dr. Bronsveld's
opstel John Milton en zijn prozaschriften heeft gelezen, luttel of niets van eenige
beteekenis; van zijne gedichten L'Allegro, Il Penseroso, Comus, Lycidas, Paradise
Lost en Paradise Regained weinig meer dan smaakvol gestijlde inhoudsopgaven.
Geen woord, geen enkel woord over het Milton-Vondel vraagstuk noch ter staving,
noch ter weerlegging van Edmundson's zoo vleiende uitkomsten voor onzen Vondel:
zijn werk wordt zelfs niet één maal genoemd; en toch, hoe men er over oordeele,
doodgezwegen worden mag het in geen geval. En allerminst door iemand, die eene
‘geleerde’ verhandeling wil leveren, mag zulk een betoog als het bedoelde eenvoudig
worden geïgnoreerd! ‘Crambe repetita’ is goed en wel, maar eene ‘wissenschaftliche’
bijdrage behoort meer en beter te geven. Het is dan ook geenszins om Hamann's
opstel aan te bevelen, dat ik aan den redacteur van Noord en Zuid een plaatsje heb
gevraagd: het leest heel onderhoudend, voilà tout, meer kan ik er niet van zeggen;
evenmin om breedvoeriger dan in De Portefeuille uit te weiden over Milton and
Vondel: ik raad hier alleen nogmaals nadrukkelijk aan het boek te koopen en geheel
te lezen en te bestudeeren; slechts één volzin van Edmundson wensch ik wat nader
te bezien, of, liever nog, één bladzijde, de dertiende. Het zij mij vergund ze hier af
te schrijven.
‘In the year 1654, four years before Milton commenced his Paradise Lost, the
great Dutch Poet, Vondel, published a drama entitled “Lucifer”, whose main theme
deals with the story of the rebellion of the angels and their overthrow by Michael at
the head of the armies of God. The possible indebtedness of Milton to this play
escaped the notice of all the keen-eyed Inquirers into the origin of the Paradise Lost,
the history of whose researches into the nooks and corners of many a library is given
in the chapter
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upon the subject in Todd's “Milton”; the cause of this curious over-sight being
doubtless their ignorance of the Dutch language and literature, which already in the
eighteenth century, after a short-lived outburst of extreme brilliancy, had rapidly
fallen into a state of torpor and decadence. It was not until quite recent times that the
attention of students was turned to Vondel's drama and that a comparison was
instituted between it and the Paradise Lost. This comparison, however, as will be
abundantly shown in the sequel, has been of a most cursory and superficial character.
Moreover, with the “Lucifer” the labours of these latter-day inquirers have begun
and ended. We shall proceed to justify a farther and more detailed discussion of the
subject by proving, not only that the language and imagery of the “Lucifer” exercised
a powerful and abiding influence on the mind of Milton, and have left indelible traces
upon the pages of the Paradise Lost, but that other writings of Vondel (worden
bedoeld: Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst, Joannes de Boetgezant, de Adam
en de Samson;) can be shown to have affected in no slight or inconsiderable degree
all the great poems of Milton's later life.’
Geheel juist, althans volledig, is dit bericht niet, allerminst wat betreft den Hr.
J.W. Brouwers, tegenwoordig Pastoor te Bovenkerk (Nieuwer Amstel). De volgende
bijzonderheden mogen dat aantoonen.
In 1861, den 21 Augustus heeft de Hr. Brouwers op de laatste zitting van het
Kunstcongres te Antwerpen eene improvisatie gehouden, waarvan de vertolking door
den Hr. J.A. Bakker (‘voor de leden van de Zaturdagsche Club uit het Fransch
vertaald’) tot mijn groot genoegen - 't boekske is zeldzaam - voor mij ligt.
De Hr. Brouwers sprak aldus: ‘Ik heb daar zoo even eene gevoelige snaar
aangeroerd. Milton was een groot genie, en niettemin durf ik staande houden dat al
het genie van Milton zijn oorsprong aan dat van een zoon van Antwerpen verschuldigd
is, wien Holland, Frankrijk en Belgie een gedenkteeken willen oprigten, aan Vondel.
Al de onderwerpen van het Verloren en Hervonden Paradijs, van Samson, zijn door
Vondel 25 (lees “eenige”) jaar vóór Milton behandeld, en niet alleen heeft Milton
die onderwerpen overgenomen, maar hij heeft de ontwikkelingen er aan ontleend,
en geheele verzen daarvan vertaald. Men heeft opgemerkt, dat het de zwakste
dichtstukken van Milton zijn, waarin hij Vondel niet heeft nagevolgd. Ik maak
aanspraak voor ons Vlaamsch vaderland en voor Antwerpen op dezen schitterenden
roem. Gij ziet, dat het christelijk genie hetzelfde denkbeeld na verscheiden jaren
afstands gehad heeft. Alleen heeft men niet altijd de verschuldigde eer aan de
nagedachtenis van dien grooten man bewezen. Ik hoop, dat die dag spoedig moge
aanbreken!’ (bl. 7). Zooals men ziet, de Lucifer en Paradise Lost
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komen met uitsluitend ter sprake, Paradise Regained en Samson evenzeer.
Deze improvisatie heeft Edmundson (en 't verwondert mij niet) stellig niet kunnen
machtig worden, toen hij bl. 13 schreef, anders had hij, die op bl. 12 deze woorden
aanhaalt van Masson: ‘This chapter of Todd is the most complete compilation on
the subject, save that it omits the Dutch Poet, Joost van den Vondel, from the list of
Milton's creditors. The claims of this poet have been urged in Antwerp and elsewhere
since Todd's chapter was written’; - anders had hij, die het ‘suum cuique honorem’
zoo ridderlijk toepast, gewis niet nagelaten haar eervol te vermelden. Ook Brouwers'
‘Dichtwerk’ Joost van den Vondel, met levensbeschrijvende, karakterschetsende en
letterkundige aanteekeningen (vercierd met eene plaat door J.H.P. Cuypers;
Roermond, 1861) kende hij wel niet, en, omdat ik reden heb te gelooven, dat hij in
dit opzicht niet alleen staat, wil ik er hier op wijzen, natuurlijk alleen en uitsluitend
voor zoover het Milton-Vondel vraagstuk betreft.
In het boeiend ‘Dichtwerk’ dan lees ik (bl. 42):
‘Ziet hoe de Dichter rijst, rijst, rijst tot Gods throon; spant
Zjjn reuzenspieren; reikt nog hooger; Godeshand
Bewapent hem; hij klinkt den bliksemschichtenbondel
Door 't hoofd der Morgenstarre in 't harte, en onze Vondel
Die d' onverloren hof en 't eerste menschenpaar
Met stoutren greep verhief en zonk, heeft, vijftien jaar
Vóór Miltons Paradijs van eeuw op eeuw bewonderd,
Uit d' allerhoogsten throon dien Lucifer gedonderd
Langs onze zuchtende aard, nog van die smet vervuld,
Ter Helle in, waar nu, eeuw op eeuw, die Satan brult.
Columbus heeft voor ons een werelddeel geschapen;
Een ander wist bij 't volk den wereldnaam te kapen.
Zoo praalt ook Engeland - dat God zijn onrecht smoor' Met land- en letterroof tweehonderd jaren door.
Toch sluite niet dit jaar den kring van zijne dagen,
Eer 't zie, tot Vondel's vreugd, 't stoutmoedig pleiten slagen:
Of Leeuw of Luipaard hier tot voorbeeld heeft gegaan,
En wie, met meesten roem, op eene en zelfde baan’;

de aanteekening (bl. 107) heldere deze plaats op, ze luidt als volgt:
‘De voor ieder zoo belangverdienende vraag, of, en in hoe verre Milton onzen
Vondel gekend, nagevolgd, bereikt of overtroffen hebbe, gaan wij, aan het oordeel
der Letterkundigen onderwerpend, trachten op te lossen. Wij willen bewijzen, met
onloochenbare stukken in de hand, I. dat Milton de navolger, om nu reeds niets meer
te zeggen, van onzen Vondel; II. dat Vondel veel grooter
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genie is dan Milton. Men neme het ons niet euvel op, indien wij zoodanige stellingen
hier reeds uiten; en derzelver pleit elders gaan aanvaarden. Uit liefde voor onze
Nederlandsche poëzy, zullen wij deze studiën over Vondel, en deze tweevoudige
stelling, die den Engelschen Letterkundige als een onzin of eene letterkundige
oorlogsverklaring, en den Franschman als een ongehoord en ongeloofbaar wonder
moet gelden, in de Fransche Tale schrijven. De volgende boekdeelen liggen voor de
pers gereed; en zullen in deze volgorde verschijnen: I. Le Lucifer, tragédie, traduite
du Neérlandais, de J. van den Vondel; II. Adam en exil; III. Samson. En dan, al stond
er voor ons de galg op, en al moest de Engelschman razend worden, wij zullen dit
IV., boekdeel of boekdeelen, wagen: Le procès à Milton, convaincu de crasse
ignorance ou de menteuse insolence; et accusé d' avoir pris, à notre Vondel, 1. le
Paradis perdu; 2. le Paradis reconquis; 3. le Samson.’ 't Is niet onaardig bl. 89, 113,
149 en 150 ook eens op te slaan, maar 't zoude mij hier te ver voeren.
Als bijdrage tot de geschiedenis van het Milton-Vondel, of liever Vondel-Milton
vraagstuk is een en ander waarlijk niet van belang ontbloot: eere aan onzen Brouwers,
die voor den goeden naam der Nederlandsche philologie alzoo reeds heeft gezorgd,
en, hoop ik, niet in gebreke zal blijven aan zijne degelijke proeve, gegeven in 't
zevende deel van De Dietsche Warande, eerlang nieuwe toe te voegen. En dan liefst
in druk; want van 1861 tot 1886 moge hij in menige voordracht1) onderscheidene
punten van het Vondel-Milton vraagstuk hebben behandeld, ‘verba volant’, en
daarentegen ‘scripta manent’. Dit verzeker ik hem gaarne: zijne Feestrede,
uitgesproken op Neerlands eerste Vondelsfeest voor het op te richten standbeeld,
gevierd te Roermond op 5 Febr. 1862 (Amsterdam, 1867 bij Van Langenhuysen)
rechtvaardigt alleszins mijn wensch. Wien, zooals mij voor eenige weken, het
voorrecht is te beurt gevallen eens te mogen neuzen in de portefeuilles van den Hr.
Brouwers, dien wordt het een gewetenszaak, bij hem aan te dringen op de uitgave
van een arbeid, die niet langer binnen de enge grenzen van zijn studeervertrek mag
besloten blijven. Het is achterna al jammer genoeg,

1) O. a. te Amsterdam op het Internat. letterk. congres der Internat. colon. tentoonstelling van
1883, waar hij in zijne opwekking tot drie poëtische tornooien o.a. zeide: ‘Or Vondel a créé,
avant Milton, ses deux chefs d' oeuvre, à savoir, son “Lucifer” et son “Adam en exil”. Ce
sont là les deux oeuvres géniales de Vondel que nous allons faire entrer en parallèle avec le
chef- d' oeuvre de Milton’; en opgaf als onderwerp van 't tweede ‘tournoi poétique’: ‘Le
Paradis Reconquis de Milton et Ie JEAN LE PRECURSEUR de Vondel’. Dus ook de Joannes
de Boetgezant reeds hier als bron door hem aangewezen: het verdient opmerking. En ook
elders, b.v. te Leiden, 's Hage, Maastricht, Aalst, Luik, Brussel, enz, enz. enz., heeft hij het
Vondel-Milton vraagstuk ter sprake gebracht.
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dat de in 1861 beloofde boekdeelen nog steeds op zich laten wachten.
Doch dat nu verder daargelaten: ik meen te hebben bewezen wat ik te bewijzen
had, namelijk, dat tusschen 1861 en 1883 door den Hr. Brouwers zoowel de Adam
en de Joannes en de Samson als de Lucifer van Vondel met Milton's Paradise Lost,
Paradise Regained en Samson zijn vergeleken, en de dienaangaande door hem
schriftelijk en mondeling gedane mededeelingen eenige wijziging der dertiende
bladzijde van Edmundson's werk, eene aanvulling van het daar gegeven bericht,
alleszins wenschelijk maken in eene mogelijke tweede uitgave.
Utrecht, '86. 6. i.
H.E. MOLTZER.

Boekaankondigingen.
Vondel.1)
Er zijn een zeer groot aantal beoefenaars der Nederlandsche taal- en letterkunde, die
eigenlijk niet anders zijn dan examendoeners in die vakken en die er geen oogenblik
in vollen ernst aan denken, studie van een van beide te maken. Zij hebben het doel
voor oogen in plaats van examen in al de vakken van het lager onderwijs af te leggen,
slechts éen examen in het Nederlandsch te doen. Hun volslagen gebrek aan
vooroefening en algemeene ontwikkeling maakt hun zoogenaamde examenstudie
tot eene parodie op alles wat studie heet. De kunstmatige vogelteelt begint, in het
zand of lauw water wordt 't eitje uitgebroed en waar de soort toch al niet best was,
vertoont zich al ras een foei-leelijk nestkieken, dat in vorm en kleur hoogst onoogelijk
is en voortwaggelt met knikkenden kop en telkens in gevaar verkeert topzwaar te
worden. Maar 't vederlooze jong, nog pas het ei ontkropen, maakt zich dadelijk zelf
gereed, wel niet om eieren te leggen, maar toch om die van anderen uit te broeden.
Geen wonder, dat de vogelsoort steeds in kracht en schoonheid afneemt, maar hoe
lang kan 't duren, eer ze is uitgestorven of door eene sterkere en schoonere uitgeroeid?
Maar beeldspraak daargelaten.
Zonder voldoende voorbereiding, veelal met een volslagen gebrek aan algemeene
ontwikkeling, onbekend met vreemde talen en literaturen vangt

1) Vondel met Roskam en Rommelpot door R.C. Bakhuizen van den Brink. Derde Druk.
's-Gravenhage Martinus Nijhoff. 1886.
Vondels Hecuba, Gebroeders en Maria Stuart, Aesthetisch-critisch beschouwd. Proefschrift
ter verkrijging van den graad van Doctor in de Nederlandsche Letterkunde door D.C. Nijhoff.
Utrecht J.L. Beyers 1886.
Keur uit Vondels Lyrische en Dramatische Poëzie, Voorafgegaan van een levensschets naar
Brandt's Leven van Vondel, door P.H. van Moerkerken. Te Sneek bij J.F. van Druten. 1885.
Meesterstukken uit Vondels werken uitgelezen door Dr. W. Doorenbos. Tweede druk (Derde
druk van van Moerkerkens Verzameling) Amsterdam, A. Akkeringa 1886.
Vondels meesterstuk Lucifer, Taal- en Letterkundig verklaard door A.M. Verstraeten, Van
het Gezelschap van Jezus. Gent, Leliaert, Siffer & Co. 1884.

Noord en Zuid. Jaargang 9

259
de hulponderwijzer aan, te werken voor het examen Nederlandsch M.O.
Hem is de Nederlandsche letterkunde een afgesloten geheel, van den invloed van
vreemde literaturen op de onze heeft hij geen denkbeeld en kan dit ook niet krijgen,
omdat hij zelfs de namen der schrijvers niet kan uitspreken, wier arbeid den stroom
onzer letteren in deze of gene richting deden gaan. Een schrijver is den meesten ook
geen vertegenwoordiger van eene bepaalde richting of van een bepaald genre, een
schrijver is hun een man, die met meer of minder succes veel of weinig boeken
schreef, daardoor rijk werd of daarbij arm bleef en wiens waarde als schrijver minder
telt, naarmate hij grooter plaats inneemt in de vaderlandsche geschiedenis. Zoo wordt
Cats ter zijde geschoven als behoorende tot het examen in de Geschiedenis en zoo
wordt bij Vondel alleen de dichter genoemd omdat de staatkundige rol, die hij speelde
niet kan geacht worden tot het gebied van den aanstaanden leeraar in het Nederlandsch
te behooren. Dat daardoor het oordeel over een schrijver hoogst eenzijdig wordt, dat
zinspelingen in zijne werken niet begrepen worden, ja dat de ‘studeerende’ niet eens
merkt, dat hij leest zonder te verstaan, dat ligt voor de hand en 't kan moeielijk anders,
in een tijd, waarin het beetje verstand, dat deze en gene ongelukkige candidaat heeft,
geheel in beslag genomen is door de alleen zaligmakende zinsontleding beter
onzinnige ontleding of ontleding voor zinneloozen een spelletje, dat aan de oude
sophisterij doet denken, maar minder onderhoudend is. Niet den zin, maar de zinnen
moet men verstaan en van een zelfstandig oordeel over een schrijver is geen sprake.
Een geacht hoogleeraar getuig de nog onlangs, van den vampyr: zinsontleding,
die de eene helft der spijzen verslindt en de andere helft bevuilt: er zijn nu 52 soorten
van zinnen bedacht, éen ontbreekt er nog.., de onzin.
Een ander hoogleeraar in 't Nederlandsch verklaarde: ik zou druipen voor 't
Nederlandsch, bij een examen als hulponderwijzer.
Natuurlijk! Maar wat inderdaad het recht verstand van de spraakkunst en de
schrijvers aangaat, daarin staan toch waarlijk (hoe ongeloofelijk het schijne) gemelde
hoogleeraars nog hooger dan de hulponderwijzers.
Meent men dat ik overdrijf?
Eene der laatste vragen aan de Redactie van Noord en Zuid ingezonden luidt
woordelijk als volgt:
Gelijk nu de akkerman de zeisen slaat in de aren,
En heenstreeft door een zee van goud en gouden baren,
Zoo wekt ons Amsterdam, door overvloed van stof,
Om in den vruchtbren oogst van zijnen rijken lof
Te weiden met de penne, en vroolijk in te wijen
De hoogtijd van 't Stadhuis en burgerheerschappijen,
Met een de jaarmarkt, die met haren open schoot
Alle omgelegen steên en bondgenooten noodt
Op 't heerelijk banket van allerhande gading,
Die 't nimmer zat gezicht genoegen en verzading
Belooft, door zooveel schat, gerief, verscheidenheên,
Als kunst en handwerk hier nu stapelen op een.
Dat zooveel duizenden, als sterk ter poorte indringen
Zich spoeden naar den Dam, om 't wijfeest in te zingen,
In 't midden van ons vloên, den Amstel en het IJ,
Met al de burgerjeugd van de Oude en Nieuwe Zij.

Vondel (Inwijding van het Stadhuis te Amsterdam vs. 1-16.)
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Welke beteekenis heeft het onderstreepte dat?
Dat het stuk zóo gelezen onverstaanbaar is, valt den eerzamen vrager volstrekt niet
in, maar het is een gewetensvraag, wat dat woordje dat beteekent d.i. wat 't voor een
woord is.
Maar niet nadenkende over den zin der verzen, ziet men ook niet in, dat men den
regel:
Als kunst- en handwerk hier nu stapelen op een. slechts als
Als kunst- en handwerk hier nu stapelen op een,
behoeft te lezen, om een verstaanbaren zin te krijgen, waarbij het voegwoord dat
hoegenaamd geen moeielijkheid kan geven.
Zou ik overdrijven, waar ik beweer, dat er van geen zelfstandig oordeel sprake is,
bij 't meerendeel der door zinsontleding en dergelijke fraaiigheden verstompte
mannen?
Ik hoor een man, die thans bij enkelen meetelt onder de ‘mannen van beteekenis
in onze dagen’ over Vondel redeneeren en den dichter van den Palamedes beoordeelen
als dramatisch dichter. Met de wetenschap, dat de spreker een vreemdeling was in
de tooneelwereld, nooit schouwburgen bezocht en geen vreemde talen verstond,
antwoord ik op zijn holklinkende redeneeringen: ‘Maar men moet Vondel ook niet
beoordeelen als dramatist. Hij moet in de eerste plaats als lyrisch dichter beoordeeld
worden.’ En als eene zaak, die van zelf spreekt, gaf de man ten antwoord: ‘Dat heb
je uit Jonckbloet!’
Nu had ik dat zeker niet uit Jonckbloet, omdat ik de bekende Geschiedenis der
Nederlandsche Letteren toen nog niet gelezen had, dewijl ik er niet bepaald behoefte
aan gevoelde, mij door Jonckbloet te laten voorlichten en ik toch genoeg te lezen
had. 't Kwam den man niet in de gedachte, dat iemand, die geen dikke geschiedenis
der Nederl. Letteren in twee dikke 8o deelen heeft geschreven, in staat zou zijn, zich
zelf een oordeel over een schrijver te vormen.
We doen een beroep op hen, die gezond menschenverstand hebben en genoeg
eerzucht om hooger te willen staan dan een klompenmaker d.i. die als aanstaand
onderwijzer of leeraar meer willen zijn dan iemand, die een handwerk heeft geleerd
en wij wijzen op werken, die ten duidelijkste aantoonen, hoe men wel en hoe men
niet moet werken.
1. Dat men in dit tijdschrift geen beoordeeling plaatst van den derden druk van
een werk van B a k h u i z e n v a n d e n B r i n k zal wel niemand verwonderen.
Indien we dit boek hier ten warmste aanbevelen, is 't omdat het een helder denkbeeld
geeft van wat iemand, die de werken kent over een paar scheppingen van een dichter
kan zeggen, of beter nog, hoeveel studie en wetenschap er inderdaad noodig is, om
het zoover te brengen, dat men met recht van een paar gedichten zeggen kan, dat
men ze inderdaad begrijpt; dat men kan getuigen, dat men niets beweert zonder te
bewijzen, dat men de gedichten heeft beschouwd èn als gedeeltelijke afspiegeling
van des dichters denken, scheppen en streven, èn als vrucht van den geest des tijds,
die in den dichter zijne uiting vindt; hoeveel geschiedenis, hoeveel kennis van zeden,
gewoonten en gebruiken, hoeveel aanhalingen uit andere schrijvers noodig zijn om
de denkwijze dier dagen te kenschetsen!
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Niemand mag eene dergelijke studie eischen van hem, die zonder de universiteit
te bezoeken zich voor het leeraarsambt voorbereidt, maar hij dient toch te begrijpen,
dat hij later niet zal kunnen gelden als vertegen-
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woordiger van een vak van studie, wanneer hij niet voorziet, na korter of langer tijd
een dergelijken arbeid te kunnen leveren, al zou hij zich niet mogen vleien met de
hoop, een scherpzinnig en geleerd man als Bakhuizen van den Brink te overtreffen
of zelfs te gelijken.
2. Wat men eischen en verwachten kan van hen, die zich aan de universiteit voor
het leeraarsambt bekwamen, leert ons de dissertatie van Dr. D.C. N i j h o f f .
Hem is niet het recht verstand van eenig stuk voldoende, hij wil eene zelfstandige
kritiek geven, zelfs ‘ter wederlegging van de opvatting..... door Van Lennep en
Jonckbloet’, en terwijl dus de een eene meening bestrijdt omdat Jonckbloet het anders
beweerde, staat hier iemand op, die bewijzen wil, dat Jonckbloet dwaalde. Men voelt
den afstand!
Waar de gewone lezer zich bij Vondel's Maria Stuart hoogstens tevreden stelt met
het redelijk verstaan van den tekst (zonder te denken aan tekstkritiek of
wetenschappelijke tekstverklaring) en een min of meer volledige ontleding der
karakters, vraagt de man van wetenschap: welk verschil is er tusschen deze Maria
en de Maria der historie, en daarbij verstaat hij door historie niet zijn schoolboek der
geschiedenis, maar het zelfstandig onderzoek van verschillende schrijvers en de
kritiek op die schrijvers door bronnenstudie verkregen. Hoeveel werken daartoe
doorgelezen moeten worden, blijkt uit de noten aan den voet der bladz., terwijl deze
werken eerst met veel moeite moesten worden opgespoord en uit bibliotheken uit
verschillende deelen des lands bijeengebracht.
Maar Dr. Nijhoff heeft nog iets anders willen doen, dan zoovelen voor hem voor
andere schrijvers deden. Hij heeft zich tevens ten taak gesteld, Vondels poëzie in
een nieuw licht te doen verschijnen,
Nadat in een breedvoerig, door tal van voorbeelden opgehelderd betoog is
aangetoond, wat strekkings-poëzie is - de sch. wenscht 't hgd. woord tendenz te
vermijden - bewijst de sch. ‘dat de drie genoemde stukken niet te brengen zijn tot
de strekkings-poëzie’. Daarmede is zijn arbeid niet ten einde. Hij wil niet alleen deze
stukken in het juiste licht geplaatst zien, hij wil ‘zijdelings eenig meer licht werpen
ook op andere werken van den dichter’. Zoo komt hij tot de slotsom ‘dat Vondel na
de stormachtige jaren in den aanvang der 17e eeuw naar een hooger ideaal gestreefd
heeft dan ooit poezië met bijbedoeling kon wezen. In de hoogere beteekenis des
woords bleven ook toen nog al zijne gedichten een strekking hebben, doch niet meer
om onder bedekte namen staatkundig-godsdienstige partijen en personen te treffen,
maar om onmiddellijk de gemoederen te bewegen.’
Het zal hoogst nuttig zijn voor velen, zich met dit werk in de hand eene heldere
voorstelling te maken van hetgeen er noodig is, om eene wetenschappelijke studie
te schijnen. Het negentiental stellingen aan het eind (waarvan we bijv. de uitwerking
van No. 9, 10 en 11 den aanstaanden leeraar sterk aanraden) bewijst tevens, dat de
studie der letterkunde ook de bijvoeging van vele andere wetenschappen noodzakelijk
maakt.
Met dergelijke werken voor zich, zal men eindelijk inzien, dat uittreksels uit
handboeken en haastige lezing van kritiek van anderen al zeer weinig waarde heeft
voor mannen, die het ernstig meenen met de studie. Wellicht zal men dan de zaak
omkeeren en verklaren.... dat men op den leeftijd van pl. m. 20 jaar te veel te lezen
en te studeeren heeft, dan dat men nog tijd over zou hebben voor.... zinsontleding.
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aan den lezer, die zijn zorgvuldig bewerkt en zeer belangrijk
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boek ter hand neemt, dat men eigenlijk zou kunnen beschouwen als eene inleiding
tot de wetenschappelijke studie van Vondel. Na uit Brandt's Leven van Vondel
zooveel te hebben gegeven als noodig was, om den lezer op de hoogte te stellen van
's dichters leven en bedrijf, zijn lotgevallen en wederwaardigheden, brengt de sch.
achtereenvolgens bijeen: Gedichten betreffende den dichter en zijn gezin, Gedichten
betreffende Oldenbarneveld, Prins Frederik Hendrik, Hugo de Groot, Vossius,
Huygens, Isabelle le Blon, Laurens Baeck, de Hinloopens, P.C. Hooft, Amsterdam
en derg. Waar zich dus de vraag opdoet, welk oordeel Vondel had over zijne
tijdgenooten en in welke verhouding hij tot hen stond, daar zal de ernstige lezer niet
opdreunen, wat ten Brink of Jonckbloet of Huet of te Winkel of Hofdijk of wie dan
ook er van zegt, maar hij zal 't uit zich zelven weten, doordat hij Vondel zelf daarover
heeft nageslagen. En wenscht men te weten, met wie de Keulsche Zangzwaan in
aanraking kwam, de hier bijeengebrachte Bruiloftsdichten, Geboortedichten, Lijken Grafdichten geven antwoord op die vraag. En zelfs Vondel's staatkundige
overtuiging en 't aandeel, dat hij nam aan de twisten van zijn tijd, wordt ons duidelijk
door de hier bijeengelezen Hekeldichten en Zegeliederen. Van de grootere gedichten
kan de lezer zich een oordeel vormen door kennis te maken met den Palamedes,
Gijsbrecht van Aemstel, Joseph in Dothan, De Leeuwendalers en Lucifer, die in
welgekozen fragmenten door verhalend proza verbonden hier worden weergegeven.
De spelling uit Vondels tijd is behouden1) en aan de behoeften der lezers, die niet
voldoende met de taal van dien tijd2) bekend zijn, gaf de sch. in voetnoten de verklaring
van de moeielijkste woorden, die òf verouderden of van beteekenis veranderden en
tevens opgaaf van enkele feiten, waarop in de gedichten gezinspeeld wordt3).
4. Eene nieuwe editie van Va n M o e r k e r k e n s eerste Verzameling, eerst door
Dr. Doorenbos in tweeden gewijzigden druk uitgegeven en thans zonder verandering
van inhoud, maar met bijzondere zorg wat tekst en interpunctie aangaat door Dr.
R.A. Kollewijn bewerkt, zal in Augustus compleet zijn. Het is eene welgekozen
bloemlezing, waarbij de groote stukken liefst in hun geheel gekozen worden en
waarbij ook de allernoodzakelijkste aanteekeningen aan den voet der bladzijde niet
ontbreken. Het verdient opmerking, dat de punctuatie, waarin in de meeste uitgaven
(ook in de groote editie van Van Lennep) talrijke fouten waren ingeslopen, hier met
groote nauwkeurigheid is aangebracht.
5. De laatste uitgave verdient heel wat minder lof. De heer Ve r s t r a e ten, die
blijkbaar nog al 't een en ander over Vondel gelezen heeft, geeft

1) We meenden hier dit zeer gewoon gebruik te moeten vermelden, om er meteen op te wijzen,
dat prof, J. Alberdingh Thym van Amsterdam eene nieuwe uitgave van den compleeten
Vondel bewerkt in de spelling van de Vries en te Winkel. Ook Ve r s t r a e t e n 's uitgave
van den Lucifer is in die spelling.
2) Men bestudeere daartoe Vondel's Taal door Dr. Va n H e l t e n .
3) Waar Brandt in den aanvang van zijn Leven van Vondel reeds dadelijk den naam noemt van
Jan Baptista Houwaart, daar verwijzen we hier ook tevens naar eene studie van 67 bladz.
80 van K.T. S t a l l a e r t in 1885 op uitnoodiging van prof. H e r e m a n s voor 't
Nederlandsch Museum bewerkt, naar een artikel van Stallaert in de Revue trimestrielle.
Daarin wordt ‘Houwaert’ in leven en streven geteekend en daarmede het leven en de
dichterlijke genietingen van zijn tijd Terloops zij aangemerkt, dat de voorvechtsters voor
emancipatie voor Houwaert een standbeeld moesten oprichten uit dankbaarheid voor al het
goede, dat hij van haar gezegd heeft.
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hier eene uitgave van den Lucifer, waarin hij heeft weggelaten, wat hem minder
geschikt toescheen voor de school, òf om inhoud, òf om omvang. Verder heeft hij
daaraan toegevoegd eenige kleine opstellen over Vondels leven, over de geschiedenis
van het stuk, de bronnen en enkele inlichtingen. Op bl. 16 verhaalt de sch. wat
Jonckbloet en Van Lennep getuigen aangaande het allegorische van den Lucifer, en
de sch. komt (evenals Dr. Nijhoff) tot het besluit, ‘dat het niet zeker is en zelfs niet
zeer waarschijnlijk dat het in Vondels bedoeling lag van zijn geheele dichtstuk eene
allegorie te maken.’
Wat de aanteekeningen aangaat, we hadden die gaarne tot op de helft verminderd
gezien. Reeds dadelijk bij de opsomming der personen ontmoeten we de vertaling
der Hebreeuwsche namen der engelen en der duivelen, wat zeker op de school meer
verwardheid dan nut aanbrengt. Trouwens de noten zijn meer een vertoon van halve
geleerdheid dan eene poging om gelijk de schrijver (bl. 6) zegt ‘door.... aanmerkingen
bij den leerling eigen studie te gevorderen, zonder nochtans den meester in 't licht te
staan.’
Wil sch. dat werkelijk, waartoe dan verklaard, wat ieder verstaat aan wien men
den Lucifer in handen durft geven:
op lucht en vleugels drijven = in de lucht op zijne vleugels drijven.
Almogendheden schriftuurlijk voor de Almogendheden.
ter stede = ter plaatse (en daarbij NB. nog de mededeeling dat stad of stede eerst
plaats (locus) en toen burcht (oppidum) beteekende). En dat, terwijl die beteekenissen
nog beide bestaan.
raad = raadsheer.
steigeren, eertijds = stijgen, thans van een paard (volgt de omschrijving)
Hij begint ons lucht te rieken = ruiken.
Deze onnoozele zaken lezen we in de elf eerste noten; de 9e is eene soort lofrede
op een regel en de 10e verwijst naar den Latijnschen tekst van Psalm 103 en van de
Metamorphosen, en dat voor leerlingen die op dezelfde bladzijde nog moeten leeren,
dat dag = daglicht en kristallijn = kristal; bet. hier helderblauwe lucht, doorschijnend
als kristallijn of: geen ster verschiet zoo snel = veranderd zoo snel van plaats. Fr. ne
file si vite. In dien zin wordt het bijzondere van sterren gezegd.
De toelichting tot den inhoud, nl. de personen, die bedoeld of op wier daden in
hemel of op aarde gezinspeeld wordt, is in den regel kort, duidelijk en voldoende,
maar bijna alles, wat tot verklaring der woorden van den tekst gegeven werd, is
hoogst onbeduidend en veelal onjuist bovendien, maar zeker onnoodig. Het is alsof
men met studie de moeilijke regels heeft weggelaten en bij de gemakkelijkste
onbeduidende noten is gaan schrijven. De aanteekeningen aan 't slot, meest aan
anderen ontleend, zijn goed gekozen.
Er blijft na deze uitgave nog plaats voor eene goed gecommentariëerde en niet
gecastigeerde uitgaaf van den Lucifer.
TACO H. DE BEER.
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Lijst van boeken
in de maanden Maart en April in Nederland verschenen.1)
Letterkunde.
a. Algemeen.
Indische Mail (De), Veertiendaagsch populair tijdschrift ter bevord. der kennis
van het heden en 't verleden. Onder leiding van P.C. Huijser, met medew. van
velen, die zich voor Indië interesseeren. 1e jaarg. No. 1. gr. 8vo. (48 blz.) Per
jaarg. f 6.Jonckbloet (W.J.A.), Beknopte geschiedenis der Nederl. letterkunde. 3e druk.
Uitgeg. door Georg Penon. Afl. 1. post 8vo. (96 blz.) Pro compl. in p.m. 500
blz. f 2,50, geb. f 2.90.
Loisirs Littéraires (Les), Recueil des meilleures oeuvres d'auteurs contemporains.
Redacteur Alexandre de Grampré. 1ère livr. 1to (32 blz. in 2 kol.) Per jaar (12
afl.) f 8.Spectator (Indische.) Weekblad gewijd aan de belangen van moederland en
koloniën. Onder redactie van P. van Dijk en M.T.H. Perelaer. 1e jaarg. No. 1.
Folio. Per 3 m. fr. p.p. f 1.50, idem voor Oost- en West-Indië. f 2.25.

b. Romans, Novellen enz.
Agatha, Vertellingen uit den bijbel. Met 40 platen van Gustave Doré. Afl. 1 en
2. post 8vo. (Blz. 1-80 en 8 pl.) Per afl. f 0.25.
Compleet in 12 afleveringen.
*Conway (Hugh.) Teruggeroepen. post 8vo. (244 blz.) f 1.50.
*Eckstein (E.), Pia de' Tolomei. Een roman uit de 13e eeuw. Uit het Hoogd.
post 8vo. (273 blz.) f 2.25, geb. f 2.90.
Geel (Jacob), Onderzoek en phantasie. Gesprek op den Drachenfels. Het proza.
5e druk. Met eene voorrede van W.P. Wolters. post 8vo. (XXVI-XII en 271
blz.) f 1.50, geb. f 1.90
Keller (Gerard), Onze minister en andere novellen. kl. 8vo. (234 blz) f 1. Guldens-editie no. 161.
Koetsveld (C.E. van), De gelijkenissen van het Evangelie, op nieuw bewerkt
tot een huisboek voor het christelijk gezin. Met platen. Eerste stuk. roy. 8vo.
(48 blz. en 4 pl) Per stuk f 1. Compleet in 8 stukken.
*Mandelkern (S.), Thamar. Roman uit de bijbelsche oudheid. In het Nederl.
bewerkt door W.J.A. Huberts. 2 dln. in één band. post 8vo. (208 en 174 blz.) f
3.25, geb. f 3.75.
Netscher (Frans), Studies naar het naakt model, met penteekeningen van P.
Josselin de Jong. kl. 8vo, (299 blz. en 7 pl.) f 1.90.
1) De vertalingen zijn met * geteekend.
Red.
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Nievelt (C. van), Een Alpenboek. Wandelingen in de Zwitsersche en Tiroler
bergen. post 8vo. (349 blz.) f 3.25.
*Orzesko (E.P.), Meier Ezofowicz. Een verhaal uit het leven der Poolsche Joden.
Met 26 platen, geteekend door M. Andrioli. Naar de 3e Duitsche uitgave in het
Nederl. overgebr. door J.A. Bruins. Afl. 1. gr. roy 8vo. (32 blz. en 4 pl.) Per afl.
f 0.45.
Compleet in 10 afleveringen.
*Rowel (M.), Brieven uit de hel Afl. 1. post 8vo. (64 blz.) Per afl. f 0.40.
Compleet in 5 afleveringen.
*Russell (W. Clark), Hoe Jack zijn hof maakte en schipbreuk leed. Een verhaal
uit het zeeleven, naar het Eng. 2 dln. gr. 8vo. (436 en 475 blz.) f 6.90.
*Schubin (Ossip), Onder ons. Roman. post 8vo. (218 blz.) f 1.50.
*Stinde (Julius), De familie Buchholz. Naar den 30en druk uit het Hoogd. vert.
gr. 8vo. (XII en 240 blz.) f 150, geb. f 1.90.
*Stinde (Julius), De familie Buchholz. Naar den 30en druk, uit het Hoogd. vert.
(Vervolg en slot.) gr. 8vo. (203 blz.) f 150, geb. f 1.90.
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Stratenus (Louise), Zielenadel. Verspeeld. roy. 8vo. (198 blz.) f 2.25.
Swarth (Ed.), Gescheiden. een roman. 2 dln. post 8vo. (278 en 261 blz.) f 5.50.
* Werner (E.), Vijf novellen. (Verdacht. Zijn woord van eer. Bevrijd. De
Wilddief. Kies!) Vertaling van Hermina. roy. 8vo. (218 blz.) f 2.50, geb. f 3.25.

c. Gedichten.
Gedichten (Komische) van den oud-controleur, met eene voorrede van J.A.
Alberd. Thijm. 2e verm. druk. 8vo. f 0.60.
Emants (Marcellus), Godenschemering. Een gedicht. 2e druk. kl. 8vo. (4, 24
en 131 blz.) f 1.80, geb. f 2.50.
Emants Lilith. Een gedicht in drie zangen, 2e druk. kl. 8vo. (VII en 80 blz.) f
1.25, geb. f 1.80.
Potgieter (E. J), Poëzie 1827-1874, 4e dr. 2 dln. post 8vo. (IX met 441 en VIII
met 410 blz.) f 4.80; geb. in linn. f 5.80, in kalfsleer f 7.50.
E.J. Potgieters werken. Deel IX en X.
Winkler Prins (J.), Zonder sonnetten. Nieuwe gedichten. post 8vo. (121 blz.) f
1.80.

d. Kinderwerkjes.
Andriessen (Suze), Guido de vioolspeler. post 8vo, (210 blz.) Bij inteek. f 1.90,
geb. f 2.25; buiten inteek. f 2.25, geb. f 2,50.
Onze Selekta IV.
* Colomb (Mevr.), Oom Karel's pleegkind. Naar ‘La Fille de Carilès’ voor de
Nederl. jeugd bewerkt en in het bijzonder aan aankomende meisjes opgedragen
door M.C. Frank. 3e druk. post 8vo. (142 blz. en 6 pl.) f 1.90.
* Cooper, De wilddooder. Aanbevolen door J.J.A. Goeverneur, post 8vo. (142
blz. en 1 pl.) f 0.60.
* Cooper, De laatste der Mohikanen. Aanbevolen door J.J.A. Goeverneur. post
8vo. (154 blz. en 1 pl.) f 0 60, geb. f 0.90.
* Cummins (Miss), De lantaarnopsteker. Op nieuw vertaald door Suze
Andriessen. Geïllustreerd. 2e druk. post 8vo. (213 blz. en 8 pl.) f 1.50.
* Iets uit den vreemde. Godsdienstige toespraken voor kinderen, naar Decoppet.
16mo. (86 blz.) f 0 50.

e. Tooneelstukken.
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* Gram (Johan), Op reis. Tooneelstukje in één bedrijf, vrij gevolgd naar het
Fransch van Paul Poirson. kl. 8vo. (22 blz.) f 0 30.
Hoeve (G.J. van der), Valsche veeren. Klucht in twee bedrijven, kl. 8vo. (50
blz.) f 0.50.
Jack, Advertentiën! Blijspel in éen bedrijf, kl. 8vo. (37 blz.) f 0.40.
* Prével (Jules), Mannentranen. Blijspel in één bedrijf. Uit het Fransch, door
Anna Rössing-Sablairolles, post 8vo. (54 blz.) f 0.60.
Stille waters. Oorspronkelijk blijspel in één bedrijf. Opgedragen aan Amstels
rederijkerskamer ‘Eloquentia’ te Amsterdam, kl. 8vo. (42 blz.) f 0.40.

Taalkunde.
Helten (W.L. van), Middelnederl. spraakkunst. 1e stuk. gr. 8vo. (VIII en 224
blz.) f 2.90.
Hollander (J.J. de), Handleiding bij de beoefening der Javaansche taal. gr. 8vo.
(XI en 216 blz.) f 3.50.
Kern (H.), De Tidjitaal vergeleken met hare verwanten in Indonesië en Polynesië
Uitgeg. door de Koninkl. Academie van wetensch. te Amsterdam. 4vo. (242
blz.) f 2.40.
Wansink (H.J.), Los verbos Castellanos. De werkwoorden der Spaansche taal.
gr. 8vo. (X en 210 blz.) f 2.25.

Onderwijs. - Schoolboeken.
Boswijk (D.) en Walstra (W.), Het levende woord. Stijl- en taaloefeningen,
vooral ten dienste van normaal- en kweekscholen. 1e stukje. post 8vo. (96 blz.)
f 0.75.
Bruggencate (K. ten), De hoofdzaken der Engelsche grammatica, ten gebruike
van gymnasia en hoogere burgerscholen. post 8vo. (68 blz. f 0.60.
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Cahiers, bevattende de hoofd-, hulp- en bijboeken ter bewerking der practische
opgaven in het leerboek van het boekhouden, door A, van den Stempel Jr. Voor het enkel boekhouden: Model A. Alle hulp- en bijboeken in halflinnen
bd. 4to. f 1.40. B. Journaal 4to. f 0.20. C. Grootboek. 4to. f 0.30. - Voor het
dubbel boekhouden: D. Journaal, in halflinnen band, folio, f 1. -. E. Grootboek,
in halflinnen band, folio, f 1.50.
Halberstadt (A.), Opstellen ter oefening in de Latijnsche vormleer. post 8vo.
(132 blz.) f 0.90.
Leopold (Joh. A.), Kleine Deutsche Sprachschule. Practische handleiding. post
8vo. (4 en 140 blz. en 1 tabel) f 1.25.
Molema (H.), Aanschouwings- en denkoefeningen, of vormleeropgaven voor
de lagere school. 3 stukjes. post 8vo. (55, 54, en 52 blz.) per stukje f 0,40.
Oostveen (W.F.), Kijkjes in het boek onzer historie. Leesboek over de vaderl.
geschiedenis voor de hoogste klasse der lagere school. post 8vo. (134 blz. met
platen). f 0.30.
Oud en Nieuw. Letterkundig leesboek. Samengesteld door M. & L. Leopold.
1e ged. gr. 8vo. (VII en 224 blz.) Pro compl. in p. m, 500 blz. f 1.75, geb. f 2.* Sinia (R.), Natuurkunde van den mensch Vrij bewerkt naar de laatste verb.
uitgave van Thomas H. Huxley's ‘Lessons in elementary physiology.’ post 8vo.
(322 blz. met platen). f 3.Woltering (F.A.K.) en T.M. Smout, Opgaven over de vlakke meetkunde, ten
dienste van het onderwijs aan kweek- en normaalscholen. 3 stukjes. post 8vo.
(60, 62 en 63 blz) Per stuk f 0.45.
Coniunctis Viribus. Blaadje gewijd aan de belangen der gymnasia en
progymnasia. No. 1. gr. 8vo. (Blz. 1-32.) Pro cplt f 1.50.
Vademecum en agenda voor leerlingen van hoogere burgerscholen en gymnasia,
zakformaat. In linnen bd. f 1.75.

Geschiedenis. - Aardrijkskunde.
Archief voor de geschiedenis der oude Hollandsche zending. IIIe stuk. Formosa.
1628-1643. gr. 8vo. (VIII en 329 blz.) f 2.50.
Beek (J.A. van) en H.J. Hooijkaas, Over zicht van de geschiedenis der
Hollandsche kerk sedert de invoering der hervorming en de oprichting van het
Aartsbisdom van Utrecht en van de Bisdommen van Haarlem en Deventer,
onder Paus Paulus IV. 12 Mei 1559. 3e verm. en verb. uitgave. gr. folio. (28
blz.) f 5 Capelle (J. van de), Het beleg en de verdediging van Haarlem in 1572-1573.
1e dl. gr. 8o. (16 en 232 blz.) f 1.25.
Doesburg (J.J.), De wording van den vrede van Utrecht, gr. 8vo. (152 blz.) f
1.25.
* Hahn (Werner). Duitschlands krijg tegen Frankrijk. Naar het Hoogduitsch 2e
druk. Afl. 1. roy. 8vo. (48 blz. met pl.) Per afl. f 0.40. Compleet in 12
afleveringen.
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Margadant (P.C.), Geschiedenis der Grieken en Romeinen, voor gymnasia en
hoogere burgerscholen. Leiddraad bij de behandeling der Oude Geschiedenis.
post 8vo. (216 blz.) f 1.25.
Meijners (H.G.J.L.), Bijdragen tot de kennis van het Bandjermasinsche Rijk.
1863-1866. roy. 8vo. (XIII en 333 blz., 2 portr. en 1 kaart). f 3.25.
Tiele (P.A.), Bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlanders in den
Maleischen Archipel. 1e dl. (1612-1624). gr. 8vo. (11, 64 en 370 bl.) f 5.75.
Tijdschrift voor geschiedenis. Redactie A.M. Kollewijn Nz. met veertig Noorden Zuid-Nederl. medewerkers. 1e jaarg. Afl. 1. roy. 8vo. (60 blz.) Per jaarg. v.
6 afl. f 4.Vos Az. (G.J.), Groen van Prinsterer en zijn tijd, 1800-1857. Studiën en schetsen
op het gebied der Vaderl. kerkgeschiedenis. imp. 8vo. (VIII en 408 blz.) f 6.Werken van het Historisch Genootschap te Utrecht. Nieuwe serie. No. 40 en
42. (Bronnen van de geschiedenis der Nederlanden in de Middeleeuwen.
Rijmkroniek van Melis Stoke, uitgeg. door W.G. Brill. 2 dln.) gr. 8vo. (96 en
290 blz. en 380 blz. met phot.-lith. afdruk v.e. autogr. v. Melis Stoke). f 10.Werken No. 41. (De geschillen over de afdanking van 't krijgsvolk in de Vereen.
Nederlanden in 1649 en 1650 en de handelingen van Prins Willem II, toegelicht
met behulp van ongedrukte stukken uit het Huis-
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Archief van Z.M. den Koning, door J.A. Wijnne.) gr. 8vo. (195 en 225 blz.) f
5.40.
Aarde (De) en haar volken. (Volksuitgaaf.) Met gravuren naar teekeningen van
de beroemdste kunstenaars. Afl. 1 en 2. gr. 4to. (104 blz) Per jaarg. van 52 vel
f 5.20.
Blink (H.), Onze aarde. Handboek der natuurkundige aardrijkskunde. Met 150
platen en 20 kaartjes in afzonderl. atlas, roy. 8vo. (XIII en 432 blz.) Met atlas
compl. f 4.90.
Blink (H.), Het weer en de weêrvoorspellingen voor het volk verklaard. Met
fig. post 8vo. (70 blz.) f 0.90.
Buijs (M.), Twee jaren op Sumatra's Westkust. post 8vo. (VII en 440 blz.) f
3.45, geb. f 3.95.
Laveleye (Emile de), La péninsule des Balkans, Vienne, Croatie, Bosnie, Serbie,
Bulgarie, Roumélie, Turquie, Roumanie. 2 vols. post 8vo. (360 en 435 blz.) f
5.Oort (H.), Atlas voor bijbelsche- en kerkel. geschiedenis, In 54 groote en kleine
kaarten met tekst. roy. 8vo. f 2.90.
Riedel (J.G.F.), De sluik- en kroesharige rassen tusschen Selebes en Papua. Met
platen en schetskaarten. Uitgeg. door tusschenkomst van het Nederl. aardrijksk.
genootschap. imp. 8vo. (X en 486 blz., 44 pl. en 13 kaarten.) In cart. bd. f 16.75,
in half led. bd. f 19.25.
Spoor- en Tramwegkaart van het koninkrijk der Nederlanden. Schaal 1: 400,000.
1 vel groot plano met tekst. (44 blz.) f 1.75.
Wilken (G.A.), Plechtigheden en gebruiken bij verlovingen en huwelijken bij
de volken van den Indischen Archipel. roy. 8vo. (80 blz.) f 1.Overgedrukt uit de bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederl.-Indië,
5e volgreeks, 1e dl.

Staatswetenschap.
Aulnis de Bourouill (J. d'), Het hedendaagsche socialisme toegelicht en
beoordeeld. roy. 8vo. (XIII en 327 blz.) f 4.25.
Buijs (J.T.), De grondwet. Toelichting en kritiek. 2e dl. 2e stuk. roy. 8vo. (blz.
215-480.) f 3.25.
Grondwet (De nieuwe), volgens de laatste voorstellen der regeering tot
herziening dier wet, op 17 Maart 1868 in behandeling genomen, gevolgd door
de grondwet voor het koninkrijk der Nederlanden en het ontwerp der
staatscommissie ter vergelijking naast elkander gesteld, benevens het ontwerp
Van Houten tot herziening der grondwet. roy. 8o. (32, IV-52 in 2 kol. en 39
blz.) f 0,90.
Grondwet voor het koninkrijk oer Nederlanden, volgens de laatste voorstellen
der regeering tot herziening dier wet, op 17 Maart 1886 in behandeling genomen.
roy. 8vo. (32 blz)

Noord en Zuid. Jaargang 9

Wis- en Natuurkunde.
Archief voor politieke en sociale rekenkunde en verzekeringswetenschap, uitgeg.
onder redactie van David J.A. Samot, F.J.A. 1e dl. Afl. 1. roy. 8vo. (IV en 80
blz.) Per afl. f 1.Fondation Teyler. Catalogue de la Bibliothèque, dressé par C. Ekama. 1e Livr:
Encyclopédies, Publications académiques et recueils périodiques; 2e Livr:
Anatomie, Physiologie, Développement, Hist Nat. universelle, Hist. Nat. de
différents pays, Anthropologie, Ethnologie; 3e Livr.: Zoölogie. imp. 8vo. (309
blz.) Par livr. f 0.90.
Hellwald's (Friedrich von), Natuurlijke geschiedenis van den mensch. Vrij
vertaald door Paul Harting. Nieuwe uitg. Afl. 1. roy. 8vo. (24 blz. met pl.) Per
afl. f 0.25.
Compleet in 48 afleveringen.
Kam (N.M.), Catalog von Sternen, deren Oerter durch selbständige
Meridian-Beobachtungen bestimmt worden sind, aus Band 1 bis 66 der
astronomische Nachrichten, reducirt auf 1855. Veröffentlicht von der königl.
akad. der wissensch. in Amsterdam. 4to. (XXII en 385 blz.) f 8.Sande Bakhuijzen (H.G. van de), Gronden der werktuigkunde. Met vele houtgr.
3e verb. druk. Zaltbommel. gr. 8vo. (XII en 190 blz.) f 2.60.
Register naar eene wetenschappelijke verdeeling op de van het wiskundig
genootschap ‘Een onvermoeide arbeid komt alles te boven’, gedurende
1818-1882. gr. roy. 8vo. (VII en 445 blz.) f 7.25.
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Kunst. - Muziek.
Alberdingk Thijm (J.), Over nieuwere beeldhouwkunst, vooral in Nederland.
roy. 8vo. (39 blz.) f 0.40.
Catalogus van het Rijks-Museum van schilderijen, door Abr. Bredius. Geïllustr.
met 50 platen door C.L. Dake. 2e verb. druk. post 8vo. (IX en 185 blz. met 50
pl.) f 1.C.W. Coenen, Twee liederen van J.N. van Hall. (In stillen nacht. Levenslied).
Met pianobegeleiding. Op 12. gr. 4to. (5 blz. f 0 60.
Liederen (Nederlandsche). No. 1-4. (No. 1. C. Honigh, Om middernacht, muziek
van Richard Hol; No. 2. Fiore Della Neve, Oud en Nieuw, muziek van L.F.
Brandts Buijs; No. 3. B van Meurs, Een Troostbloem, muziek van C.C.A. de
Vliegh; No. 4. C. Honigh, Alles leeft, muziek van Richard Hol).
Schmier (Johan), [J. Peakeln], Op No. 43: Het Vinckenet. Gedicht uit de
emblemata moralia et oeconomica van vader Jacob Gats, op toon gezet voor
zang en pianino, gr. 4to. (5 blz.) f 0,60,
Taurel (C. Ed.), De aesthetiek der vrouwelijke handwerken. Bekroonde
beantwoording van de door de Vereen. ‘Tesselschade’ gestelde prijsvraag. Met
17 afbeeld. en een wapenkaart. 2e verm. druk. post 8vo. (164 blz.) f 1,80.
Uit de oude doos. 25 liederen op zangwijzen met klavierbegeleiding door H.
van der Eijken. (Op 8), benevens inleiding en register door G. roy. 8vo. (VII en
47 blz,) f 2.25.
Worp (J.), Een Lentendag. Liederen voor kinderstemmen, met begeleiding van
piano. Partituur zonder begeleiding. 6e druk. roy. 8vo. (24 blz,) f 0.50.

Varia.
Avicultura (Nederlandsche), gewijd aan hoenderfokkerij, vogelteelt, jacht en
visscherij. Orgaan der vereeniging van dien naam. 1e jaarg. 1886. No. 1. (Bijblad
van het weekblad ‘Floralia’). Per jaarg. met het weekbl. ‘Floralia’ f 1.50. Voor
de leden gratis.
Bernard, De masculinisatie der vrouw. post 8o. 45 blz.) f 0.40.
Brinkman's Alphabetische lijst van boeken, landkaarten en verder in den
boekhandel voorkomende artikelen, die in het jaar 1885 in het koningrijk der
Nederlanden uitgegeven of herdrukt zijn, benevens opgave van den uitgever,
prijs en eenige aanteekeningen. Voorts een wetenschappelijk register. 40e jaarg.
8vo. (36 en 202 blz.) f 1 50.
Repertorium op Brinkman's catalogussen, bevattende in alphabetische orde de
onderwerpen, benevens eene beknopte titelbeschrijving der boeken plaat- en
kaartwerken, die gedurende de jaren 1850-1882 verschenen zijn, bewerkt door
R. van der Meulen. Vel 1-10. (blz. 1-80) roy. 8vo. Per vel f 0 27½.
Levenslicht. Stichtelijke bloemlezing voor onzen tijd, onder redactie van P.H.
Hugenholtz Jr., met medew. van vele geleerden. 2e goedk. druk. Afl. 1. post
8vo. (64 blz.) Per afl. f 0,35. Compleet in 8 afieveringen.
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Lijst der kustlichten in het koninkrijk der Nederlanden en de Koloniën. Uitgeg.
door het ministerie van marine, afd. Hydrographie. roy 8vo. (72 en 3 blz.) f
0.75.
Marine. (Koninklijke Nederlandsche). Beknopte handleiding tot de officieele
correspondentie. 2e druk. Nieuwediep, post 8o. (47 blz.) f 0.40.
Robert de ****, Collection de maximes et réflections morales et politiques. 320
(64 pag.) f 1.50.
Sweijs, Neërlands vloot en reederijen. Alphabetisch opgemaakt door N.J. de
Vries. 1886. 29e jaarg. kl. 8vo. (VIII, 241 en 43 blz. In linnen f 180.
Tours (J.H.), Particuliere armenzorg. Voordracht, gehouden in de ‘Vrije
Gemeente.’ post. 8o. (24 blz.) f 0,30.
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Taalpolitie.
II.
Alvorens over te gaan tot de fouten tegen de woordvoeging, wensch ik in de volgende
bladzijden de aandacht van den lezer te vestigen op een aantal woorden, die òf in het
algemeen, òf in een bepaalden zin gebezigd, met den aard onzer taal in strijd zijn.
Ook thans maken mijne opmerkingen geen aanspraak op volledigheid. Ik doe slechts
hier en daar een greep.
16. Onbestemd, voor onbepaald, duister, nevelachtig, wordt vaak gebezigd, evenals
bestemd en de afgeleide vormen bestemdheid en onbestemdheid. Het Woordenboek
keurt die woorden af. Bij onbestemd merkt het op, dat het in de hier bedoelde
beteekenis bij onze oudere schrijvers niet gevonden wordt, maar door den invloed
der Hoogduitsche taal- en letterkunde bij ons in zwang gekomen is. Het is dan ook
stellig als een germanisme te beschouwen, al komt het bij goede schrijvers en dichters
voor - zooals Bilderdijk, Van de Palm, Da Costa, Spandaw, Geel, Van Lennep, Beets,
Ten Kate, Kneppelhout, Conscience, Mevr. Bosboom-Toussaint, De Génestet,
Schimmel, Hofdijk.1) - Afgekeurd wordt het ook door DR. NASSAU2) en VAN DALE.
Is de inhoud van het provinciale politierecht hoogst o n b e s t e m d ...
J.T.B. De Grondwet, II, 82.
Verdiept in o n b e s t e m d e mijmeringen over de zonderlinge ontmoetingen
der twee laatste dagen, klonk hem de stem zijner nicht steeds in de ooren.
De Gids, 1885, I, 42.
Zijn plannen waren te weinig b e s t e m d en volledig om steun te kunnen
vinden.
N. Bijdr. v. R. & W. 1884 blz. 301.
Door hunne b e s t e m d h e i d hebben de voorstellen Van Houten en 't
mijne nog een ander voordeel gemeen.
De Gids, 1885, IV, 323.
17. Bemerking in plaats van opmerking of aanmerking is ook te kwader ure met een
oostenwind hierheen overgewaaid. ‘Vergun mij dan, alvorens wij verder gaan’ - zegt
Dominee Bol in VAN LENNEPS Alledaagsche bokken3) tegen een zijner jonge vrienden
- ‘u te doen opmerken, dat bemerking, in den zin, waar het door u gebruikt werd,
geen Neder- maar Hoogduitsch is. Ik heb gemerkt dat, ten gevolge van je geest van
opmerking, je bemerkt hadt, hoe je makkers en jijzelf nu en dan een bok schoten,

1) Woordenboek, 2e reeks, blz. 1074.
2) Geschriften, Groningen, 1879, III. 76, 120. Zie ook A.W. STELLWAGEN, De levende taal, 4e
dr. 1886, blz. 88-89.
3) Blz. 35.
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en dat heeft u aanleiding gegeven, daar aanmerking op te maken. Maar dewijl nu in
onze taal bemerken nooit iets anders beteekent dan “ontwaren, gewaar worden,
bespeuren,” zoo kan bemerking - gesteld, dat er zulk een woord is, waar ik aan twijfel
- nooit iets anders beteekenen dan “gewaarwording”, en zal het, in den zin, dien jij
[in navolging van vele anderen, had de Dominee er kunnen bijvoegen, want de fout
is lang niet ongewoon] er aan hechtte, in geen geval deugen.’
Het was toch dom van Vader, dat hij altijd zoo luide sprak; hoe vaak had
zij er hem niet de bemerking van gemaakt.
De Gids, 1883, IV, 371.
Bernardine... antwoordde, als op eene onuitgesproken bemerking harer
vriendin.
V.L. Sophie, 2e dr. blz. 39.
‘Waarom zou ik het niet weten?’ antwoordde snedig vrouw Monteine,
verbaasd over die bemerking.
Ald. blz. 170.
Van bemerken geldt natuurlijk het zelfde; het wordt echter minder vaak gebezigd.
Advocaten, processen... men weet wel waar men begint, maar niet waar
men eindigt, b e m e r k t e de voorzichtige ontvanger.
Tony. Ernest Staas, 2e dr. 64.
‘Wat doet zoo iets op de wereld?’ b e m e r k t e Eduard heengaande.
V.L. Sophie, 2e dr. blz, 45.
18. Daarstellen. Dit woord - een schrikbeeld voor onze taalkundigen - geraakt allengs
eenigszins uit de mode, sinds men het meer dichterlijke in het leven roepen te pas
en te onpas is gaan bezigen.
‘Vroeger’ - schreef DR. JONCKBLOET in den Nutsalmanak voor 1862 (blz. 32) ‘werd een monument opgerigt, eene woning gebouwd, eene gracht gegraven, een
park aangelegd, eene brug geslagen, een beeld gebeiteld, men sprak van een
kunstwerk scheppen, een geleerd werk schrijven, eene vereeniging vormen, een fonds
tot stand brengen, eene gemeente stichten, iets maakte ons geluk, iets anders het
schoone uit, enz., enz. - Maar dat was veel te omslagtig: die omhaal van woorden
werd overboord geworpen, en thans wordt alles daargesteld’. - Men sla ook eens op
wat A.W. STELLWAGEN daarover te lezen geeft.1) Ofschoon het, vooral in de eerste
helft dezer eeuw, nog wel door goede schrijvers werd gebezigd, is men het er thans
algemeen over eens, dat het onvoorwaardelijk afkeuring verdient. Van daarstelling
geldt natuurlijk het zelfde.
Waaruit volgt, dat de verwijdering van een officier buiten het garnizoen,
op een afstand van één uur zonder verlof, voor dien officier geen desertie
daarstelt.
Rechtsgeleerd Magazijn, 1885, 24.

1) Blz. 146 vlg. NASSAU. Geschriften, III, 105, 122, 411. - Ook VAN DALE keurt het af.
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dat tot de d a a r s t e l l i n g van dat misdrijf voor alle militairen zonder
onderscheid van rang een en hetzelfde beginsel ten grondslag ligt.
Ald. 225.
Alle deze ‘volkeren’ stelden een bepaald onderscheid d a a r tusschen hun
afzonderlijk eigen bestaan, en dat van het geheele, ééne Frankrijk.
Nederland, 1885, II, 184.
19. Meerdere in den zin van verscheidene is stellig een germanisme. Ons meerder
beteekent grooter.1)
Eene reis naar Engeland, m e e r d e r e 2) reizen naar Engeland waren voor
hen beiden, voor Alice en haar gemaal, verkwikkende ontspanningen.
De Gids, 1885, II. 216.
Buitendien waren m e e r d e r e regimenten in openlijken opstand...
R.F. Tien jaren, enz. 77.
M e e r d e r e kleine omstandigheden bewijzen reeds nu, enz.
Vragen des Tijds, 1885, 230.
In deze zitting openbaarden zich m e e r d e r e voor eene hervormende
staatkunde zorgwekkende gedachten.
Ald. 1885, 217.
20. Neven in plaats van bij in samenstellingen. ‘Plomper germanisme, erger
verkrachting van Hollandsche taal, kon wel naauwelijks worden uitgedacht’ - aldus
PROF. DE VRIES in Dr. A. De Jagers Archief.3) Immers niet alleen is neven geen
Hollandsche vorm (bij ons luidt het nevens), maar ook duidt het in samenstellingen
zooals hier bedoeld worden, in strijd met de beteekenis van ons nevens, tegenover
het hoofdbegrip een bijkomend, dus minder belangrijk begrip aan. Om beide redenen
- de laatste weegt m.i. het zwaarste - verdienen woorden als nevenbedoeling,
nevenzaak, nevenzin, nevendenkbeeld, nevengedachte, enz. onvoorwaardelijke
afkeuring. Waarom dan ook niet, - zou men geneigd zijn met VAN LENNEP
(Alledaagsche Bokken, blz. 102) te vragen - van het nevenblad en van het
nevenvoegsel van een courant gesproken? Te recht zegt ook PROF. DE VRIES ter
aangehaalde plaatse, dat het al heel zonderling zoude klinken, als men een bijnaam
een nevennaam en een bijsmaak een nevensmaak ging noemen. - In de woorden
nevenman en nevenbuur (het laatste ter onderscheiding van overbuur) heeft neven
eene andere beteekenis, meer met die van ons nevens overeenstemmende. Tegen
deze woorden bestaat dus minder bezwaar.4)
1) Zie daarover VAN LENNEP, Alledaagsche bokken, blz. 80. VAN DALE, N. Woordenb. der
Ned. Taal. Zie ook BEETS, Verscheidenheden. I, (1858) 14.
2) Hier kan meerder ook opgevat worden in den zin van meer, doch ook in die beteekenis
keurt VAN LENNEP (t.a.p.) het af.
3) II, 199.
4) Tusschen nevens en naast bestaat volgens PROF. DE VRIES het volgende verschil: ‘Naast
drukt bloot plaatselijk de betrekking uit van twee op ééne lijn geplaatste voorwerpen, nevens
ziet op den gelijken of bijna gelijken rang, krachtens welken het eene naast het andere geplaatst
wordt. De koning wandelde in het bosch, moet men zeggen, en zijn oudste zoon ging naast
hem; maar: de koning deed zijne intrede in de hoofdstad, en zijne oudste zoon reed nevens
hem,’ (t.a.p. blz. 201).
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Dat komt omdat in de laatste helft der 19de eeuw een nevendoel het
hoofddoel overschreeuwde.
De Tijdspiegel, 1885, 37.
Laat ons intusschen eens aannemen... dat nog op andere nevenpunten het
al te weelderige in de wet van 1878 besnoeid worde.
De Gids, 1883, II, 425,
Bij het beoordeelen van staatkundige partijen moet men echter niet op de
onzuivere n e v e n b e d o e l i n g e n van enkele personen acht slaan.
Ald. 426.
't Gold, wel is waar, slechts de bovenbroeken dier heeren, maar 't woord
wekt toch altijd leelijke n e v e n g e d a c h t e n op.
J.H. Darwinia, 238.
21. Beduidend, voor aanmerkelijk, wordt te recht algemeen afgekeurd. Wanneer men
van eene beduidende som spreekt, zegt VAN LENNEP, bezigt men eene uitdrukking,
die, wel beschouwd, niets beduidt.1)
Reeds waren de gemaakte vorderingen zoo beduidend, dat de tegenstanders
der wet zelven ze niet konden loochenen. Zij werden nog beduidender,
wanneer men ze vergeleek enz.
De Tijdspiegel 1886, 1, 304.
Van deze gelegenheid heeft de schrijver gebruik gemeakt, om de strekking
van zijn boek beduidend te wijzigen.
Rechtsgel. Magazijn, 1886. p. 4.
22. Vruchten afwerpen, en bij overdracht winst, voordeel afwerpen, is eene zeer
geliefkoosde uitdrukking, maar die te recht, zoowel door het Woordenboek als door
onze beste taalkenners - zooals BEETS en NASSAU - wordt afgekeurd. - ‘Hoe prat’ zegt de laatstgenoemde - ‘is 't jonge verhoogduitschte Holland thans met “de vruchten,
die zijne ondernemingen afwerpen”? Zonder er, Gods ter wereld, erg in te hebben,
dat de vruchten, die een boom “afwerpt”, dat is laat vallen, over 't geheel wormstekig
en onrijp zijn’.2) Bekend is het dichtje van BEETS:
Een afgeworpen vrucht deed eertijds zuchten slaken.
Zij kon slechts noodrijp zijn, doorvreten van een worm,
Of afgesmeten door een storm:
Thans schijnt zij iedereen te smaken.3)

Het Woordenboek noemt afwerpen in deze beteekenis - al werd het reeds door HOOFT
gebezigd, en al is het dus van oude dagteekening - ‘eene onbevallige uitdrukking,
waarvan vele keurige schrijvers zich te recht onthouden. Afgeworpen vruchten zijn
veelal òf onrijp, òf overrijp en rottende: de beste en smakelijkste vruchten zijn diegene,
die men plukt. In den eigenlijken zin is

1) Alledaagsche bokken blz. 103. Zie ook NASSAU, Geschriften, III, 121 en A.W. STELLWAGEN
in N. & Z. Ve jg. 160. - Voorts BEETS, Verscheidenheden, I (1858), 14.
2) NASSAU, Geschriften, III, 355.
3) Dichtwerken, (kleine) volledige uitgave, IV, 45.
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dus de uitdrukking de boom werpt veel vruchten af geene al te groote aanbeveling.
In de overdrachtelijke toepassing blijft er evenzeer hetzelfde bijbegrip aan verbonden.
De zaak werpt vruchten, winsten, renten af: onwillekeurig wekt dit het denkbeeld
op, alsof men van die vruchten of voordeelen met zekere minachting spreekt: hetgeen
men toch waarlijk niet bedoelt. Het is derhalve te wenschen, dat dit gebruik van
afwerpen tot de dagelijksche spreektaal beperkt blijve, en niet in den goeden
schrijfstijl, vooral niet in de poëzie doordringe. Daar behoort men de uitdrukkingen
niet alleen aan het gebruik te ontleenen, maar ook aan de gezonde reden en den
goeden smaak te toetsen. Onze deugdelijke woorden opbrengen en opleveren mogen
wij niet door het smakelooze afwerpen laten verdringen.’1) Daarbij komt, dat in
letterlijken zin een boom wel zijne vruchten kan verliezen, maar ze nooit afwerpt;
men heeft hier dus weder een van die dichterlijke uitdrukkingen, wier gebruik (men
denke slechts aan in het leven roepen), maar al te licht tot misbruik leidt.
Misschien zal de nieuwe vertaling van het O.T... meer rechtstreeks vrucht
afwerpen, dan ik mij voorstel.
De Tijdspiegel, 1885, I, 12.
Daar hun onderwijs weinig of geen vruchten afwierp.
De Tijdspiegel, 1886, I, 311.
Dat de renaissance in Nederland aanvankelijk veel meer vruchten heeft
afgeworpen voor de kunst dan voor de letteren is onwederlegbaar.
Cd. B.H. Het land v. Rembr. 1, 651.
de beste en strekzaamste vrucht welke de regtzinnigheid in dat tijdperk
afgeworpen heeft.
Ald. II1, 118.
23. Volkomen is ongetwijfeld een goed Hollandsch woord, en tegen het gebruik er
van valt op zich zelf niets aan te voeren. Edoch dat gebruik worde geen misbruik,
m.a.w. men bezige het woord niet te pas en te onpas, alsof onze taal ook niet de
woorden volmaakt, volslagen, volstrekt, geheel, ten eenenmale had.
Tot schade van onzen taalschat dreigt het meer en meer ons volslagen te verdringen.
Wat men vroeger volslagen verkeerd, volslagen onjuist, noemde, heet thans volkomen
verkeerd, volkomen onjuist. Waar van eene slechte eigenschap sprake is, behoort
m.i. volkomen niet te worden gebezigd.2)

1) Woordenboek, I. 1865. - Zie ook VAN DALE.
2) Het verwondert mij dan ook te lezen in het Woordenboek der Ned. taal, Reeks III, afl. 7, kol,
1033: ‘Evenzoo zegt men: iemand in het aangezicht zien, niet in het gelaat, en v o l k o m e n
ongepast is dit laatste in figuurlijke toepassing, waar aan geene uitdrukking te denken valt.’
- Ook volmaakt wordt wel eens verkeerdelijk in ongunstigen zin gebezigd: ‘Maar Mevrouw
Kegge sprak met volmaakte miskenning van 't punt in geschil’, enz. (HILDEBRAND, Camera
Obscura, 13 dr. blz. 208); ware volslagen hier niet beter? intusschen zijn er gevallen, waarin
volslagen en volmaakt of volkomen kunnen verwisseld worden; waar nam. ironisch eene
slechte eigenschap als eene goede, of eene goede als eene slechte wordt voorgesteld, een
volmaakte gauwdief, enz.
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Ik acht die tegenstelling volkomen onjuist.
De Gids, 1873, II, 420.
De voorbeeldelooze en naar mijn inzien volkomen bedorvene toestand
bragt mede dat van mijn stem de gewigtigste besluiten afhankelijk waren.
Mr. W.W. Politieke nabetrachting, blz 6.
Omdat zij eene volkomen onverdiende kritiek in zich sloot van de wijze,
waarop de Rijkskanselier het departement van buitenlandsche zaken heeft
beheerd.
De Gids, 1885, I, 173.
De klacht was, dunkt mij, volkomen onbillijk.
De Gids, 1886, II, 326.
Leopold Sonnemann, die in Frankfurt a/M het onderspit moest delven voor
den... volkomen onbekenden en onbeduidenden Sociaal-democraat Sabor.
Ald. I, 169.
24. Het onderscheid tusschen als en dan, hoe algemeen ook door onze taalgeleerden
erkend, wordt vaak (zelfs door goede schrijvers) uit het oog verloren.1)
Niet minder verscheurd door de partijschappen a l s de monarchiën missen
zij den man...
De Gids, 1885, II, 213.
Hoe geheel a n d e r s was het nu a l s vroeger.
A.I. Haagsche Schetsen (1885) blz. 245.
De heer Van Sorgen geeft ons niets a n d e r s a l s het eerste.
Nederland, 1885, I, 251.
Die heer van den Geheimen Raad kan niemand a n d e r s a l s Viglius zijn
geweest.
J.T.G. Geschiedenis van Amsterdam, IV, 472.
Vooreerst n e r g e n s publiek te mogen preeken a l s alleen in de
parochiekerken en in de kloosters der bedelorden.
Ald. IV, 153.
Maar er verscheen n i e t s , a l s , ja ter elfder ure een manifest.
De Tijdspiegel, 1885, I. 22.
Omgekeerd, een enkele maal, dan in de plaats van als.
1) M. z. daarover het Woordenboek der Ned. taal dl. II afl. 2, kol. 246-249, en COSIJN, Ned.
Spraakkunst § 624. Reeds BALTHAZAR HUYDECOPER leerde, dat, ‘gelyk Als eene gelykheid
stelt tusschen persoonen en zaken,... Dan altyd gebruikt moet worden wanneer 'er een
onderscheid en ongelykheid tusschen beide betekend wordt, als vooreerst achter den
vergrootenden trap... Ten tweede, na Anders of Ander... Ten derde achter de woorden
Niemand, Niets, Nooit, Geen, Wie, enz. waarby men Ander, Anders, Anderen, kan byvoegen
of uitlaaten, zo men wil, moetende echter Dan blyven.’ (Proeve van Taal- en Dichtkunde,
Amst. 1730, blz. 131 vlg.) BILDERDIJK (Korte aanmerkingen op HUYDECOPER'S Proeve van
Taal- en Dichtkunde, 1828, blz. 31) vereenigt zich daarmede volkomen, doch vraagt: ruim
(of al) zoo groot als of dan? Hij acht beide goed. Het eerste zal wel de meeste voorstanders
tellen. Zie ook ald. blz. 157.
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Niets ligt z o o v e r van haar dan beuzelarij. De Gids, 2885, II, 210.
Niets stofte ze z o o n a a r s t i g op d a n den spiegel.1)
J.H.H. Mijnheer Daniel en andere verhalen, blz. 68.
Aan niets had ook een vrouw z o o z e e r behoefte d a n aan fermiteit.
Los en Vast, 1886, blz. 5.
25. Verkapt voor vermomd verdient volstrekt geene aanbeveling. VAN DALE keurt
verkappen in den zin van vermommen als een germanisme af. Het w e r k w o o r d
verkappen wordt echter bijna nooit bij ons gebruikt (ten ware in een gansch andere
beteekenis);

1) M. z. daarover het Woordenboek der Ned. taal dl. II afl. 2, kol. 246-249, en COSIJN,
Ned. Spraakkunst § 624. Reeds BALTHAZAR HUYDECOPER leerde, dat, ‘gelyk Als eene
gelykheid stelt tusschen persoonen en zaken,... Dan altyd gebruikt moet worden
wanneer 'er een onderscheid en ongelykheid tusschen beide betekend wordt, als
vooreerst achter den vergrootenden trap... Ten tweede, na Anders of Ander... Ten derde
achter de woorden Niemand, Niets, Nooit, Geen, Wie, enz. waarby men Ander, Anders,
Anderen, kan byvoegen of uitlaaten, zo men wil, moetende echter Dan blyven.’ (Proeve
van Taal- en Dichtkunde, Amst. 1730, blz. 131 vlg.) BILDERDIJK (Korte aanmerkingen
op HUYDECOPER'S Proeve van Taal- en Dichtkunde, 1828, blz. 31) vereenigt zich
daarmede volkomen, doch vraagt: ruim (of al) zoo groot als of dan? Hij acht beide
goed. Het eerste zal wel de meeste voorstanders tellen. Zie ook ald. blz. 157.
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doch het bijv. nw. verkapt komt zeer veel voor, al verdient het ter vervanging van
vermomd evenmin aanbeveling als om een ander modewoord te noemen het
geliefkoosde onomwonden in plaats van ons onbewimpeld of onverbloemd. Het hier
gewraakte woord wordt, zooals men weet, nooit anders gebezigd dan in een
figuurlijken zin.
John Inglesant verkapt Roomschgezinde is van zijn prille jeugd af ter
opleiding toevertrouwd aan een Jezuieten-pater.
De Tijdspiegel, 1885, I, 335.
Reeds werd een nog wel verkapte, maar toch niet onduidelijke poging
gewaagd, om [enz.]
De Gids, 1885, II, 88.
26. Zich voor elkander. Zie daarover VAN LENNEP, Alledaagsche bokken in het
gesprek.1)
De acht nos. waaruit een deel bestond, volgden z i c h steeds trager op.
De Economist, 1885, blz. 207.
Scholden partijen in de vierschaar z i c h uit, dan werd dit geboet met (enz.)
N. Bijdr. v. Rechtsgeleerdh. en Wetgeving, 1884, blz. 337.
er werd namens [enz.] door het oudste lid tot de jongere leden eene
uitnoodiging gerigt om te diens huize in het Noordeinde alhier, bijeen te
komen, ten einde z i c h te leeren kennen, en over de eischen van den tijd
onderling te raadplegen.
Mr. W.W. Politieke nabetrachting, blz. 8.
27. Nimmer i.p.v. nooit. J.V. HENDRIKS zegt in zijn Handwoordenboekje van
Nederlandsche synoniemen (2de druk 1885, blz. 248: ‘Nimmer uit nie meer ontstaan
ziet alleen op de toekomst, nooit uit ne ooit d.i. niet te eeniger tijd, kan zoowel op
het verledene als op de toekomst betrekking hebben.’
Ook het Woordenboek I, 303 leert: ‘Immer is ontstaan uit ie-mere, welke mere,
meer eene voortzetting, van het gegeven tijdstip af, te kennen geeft. Uit zijnen aard
ziet het derhalve uitsluitend op het toekomende, evenals het ontkennende nimmer,
nooit. Velen mogen dit voorbijzien en immer ook van het verledene bezigen; doch
dat is een misbruik in strijd met den eisch der taal en het voorbeeld der beste
schrijvers.’ Is deze uitspraak nu zóo op te vatten, dat nimmer in geen geval met den
verleden tijd eens werkwoords zoude mogen gebezigd worden? Mij dunkt, in geenen
deele. Ook in het verleden toch kan er ‘eene voortzetting (zijn) van een gegeven
tijdstip af.’ Dit is het geval zoo vaak nimmer door nooit meer kan vervangen worden.
‘Sedert heb ik hem nimmer teruggezien’ is, dunkt mij, even goed gezegd, als: ‘dat
had ik nog nimmer gehoord’ verkeerd is.

1) Zie ook A.C. OUDEMANS, Mag. van Ned, Taalk. II, 245.
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Op eene ontmoeting onder zulke zonderlinge omstandigheden had hij
nimmer kunnen rekenen.
De Gids, 1885, I, 220.
De houding dezer Staten was zeker een verrassing en het is nog nimmer
voorgekomen, dat de Staten het hun roeping achtten, den uitslag van de
directe verkiezing aldus in het aangezicht te slaan.
De Tijdspiegel, 1885, I, 30.
28. Nachtelijk i.p.v. bij nacht (nachtelijke aanval, nachtelijk rumoer, enz.). BILDERDIJK
keurt nachtelijk (evenals landelijk) af als eene ‘mofferij’; ‘waarom dan ook niet een
poortlijke uitgang, eene aardelijke vruchtbaarheid, een throonlijk verhemelte, een
huttelijke woning, een vuurlijke gloed, een zonnelijke of manelijke glans, enz. Ach,
dat men taal eerst leerde verstaan, eer men nieuwe woorden smeedde of van het
verbasterd en thans factice Hoogduitsch overnam!’1)
De uitdrukking nachtelijk rumoer, die in het ontwerp van het Wetboek van
Strafrecht voorkwam, gaf PROF. DE VRIES de volgende opmerkingen in de pen:
‘Ofschoon dit gebruik van nachtelijk allengs begint door te dringen, is het toch door
alle taalkenners altijd als een erg germanisme afgekeurd. Dergelijke adjectieven, die
geene eigenschap, maar eene bepaling van tijd of wijze uitdrukken, zijn alleen dàn
goed te keuren, wanneer zij ook als adverbia bestaan; en zelfs dan nog behoort men
er voorzichtig mede te wezen. Een adv. nachtelijk bestaat niet. Men zegt niet hij
werkt nachtelijk, maar 's nachts. Nachtelijk beteekent als de nacht, aan den nacht
gelijk [In dezen zin keurt Prof. D.V. het dus niet af]. Een nachtelijk duister is een
duisternis als die van den nacht... Nachtelijk rumoer beteekent rumoer als in den
nacht. Daar de nacht echter zich meer door stilte kenmerkt dan door rumoer, maakt
de verbinding der beide woorden een zonderlingen indruk.’2)
Over de Phoel-i-Khisti (de steenen brug) van den Koeschk begaven zij
zich op het terrein, dat de Russen als het hunne beschouwden, en namen
daar stellingen in, die de Russische troepen aan eene nachtelijke
overrompeling blootstelden.
De Gids, 1885, II, 370.
29. Voorradig, een zeer leelijk woord, dat door VAN DALE te recht een verwerpelijk
germanisme genoemd wordt. JONCKBLOET heeft het in den Nutsalmanak voor 1862
(blz. 37), VAN LENNEP in zijne Alledaagsche bokken (blz. 87) doorgestreken.
30. Rond voor om of rondom is een anglicisme. Zie wederom VAN LENNEP (t.a.p.
blz. 45), volgens wien het over Rotterdam is binnengedrongen3). VAN DALE geeft
het echter als voorzetsel op.

1) Perzuis Hekeldichtern, Eerste onderhoud, VAN VLOTEN, Bloemlezing uit de dichtwerken
van MR. WILLEM BILDERDIJK, blz. 549.
2) SMIDT. Geschiedenis van het Wetb. v. Strafrecht, II, 195, - Zie ook het Woordenboek van
VAN DALE.
3) Zoo ook BEETS, Verscheidenheden I (1858) blz. 27.
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Dat hare kleur geel werd op het voorhoofd en r o n d den mond.
De Gids, 1886, I, 459.
31. Doorvoeren, doorvoering, door VAN DALE te recht afgekeurd, waar het in den
zin van consequent toepassen gebezigd wordt. Zoo ook door JONCKBLOET in den
Nutsalmanak voor 1862 (blz. 36), en nog onlangs door N. BEETS.1).
Eene logische doorvoering van het systeem van afzondering had men op
deze wijze tot stand gebracht.
N. Bijdr. voor Rechtsgeleerdh. en W., 1884, blz. 193.
32. Aansprakeloos, in den zin van bescheiden verdient volstrekt geen aanbeveling
al komt het ook bij goede schrijvers en dichters voor (Bilderdijk, Da Costa, Beets,
Alberdingh Thijm, Ten Kate). Des noods zoude men hem, die geen aanspraak op
iets heeft, aansprakeloos kunnen noemen; men kan het woord echter niet gebruiken
van iemand, die geene aanspraken maakt (zie Woordenboek I, 342 en VAN DALE).
- Een burgemeester, die bij een plechtige gelegenheid eene aanspraak moet houden,
deze op schrift gebracht heeft om haar voor te lezen, doch als het gewichtig uur reeds
is aangebroken, ontdekt, dat hij zijne redevoering niet bij zich heeft, zoude men
wellicht aansprakeloos kunnen heeten; van een lief eenvoudig meisje, vrij van alle
‘pretensies’ mag men dit woord niet bezigen. Ook niet figuurlijk, waar het zaken
geldt.
't Is niet (beware mij!) zijn ‘Triumphante japon met roode zijde Damaste
Voering en geele cherp,’ 't is iets veel aansprakeloozers en nederigers.
J.A.A.T. Verspreide verhalen, IV, 1884, 92.
Hoe diep wist zijn aanspraakloos woord
De ziel te troosten en te sterken.
J.J.L.T.K. In Memoriam, 1886, 7.
(Wordt vervolgd).
MR. C. BAKE.

Kijkjes en Praatjes op Taalkundig gebied.
I. Eenige Afleidingen.
Anemoon. Men placht te beweren, (reeds Plinius deed het), dat deze bloem zich bij
voorkeur ontsluit, als het waait. Daarom werd ze genoemd naar anemos, het Grieksche
woord voor wind.
Bankroet. Is banca rotta, gebroken bank. Er wordt gezegd, dat oudtijds, in Italië,
van den wisselaar of geldhandelaar, die bleek, geen crediet te verdienen, de bank of
tafel, waarmeê hij op een openbare plaats stond, verbrijzeld werd. Ten onzent kwam
zulk een gebruik niet voor. Hier waren straffen voor bankroetiers: het ronddragen
van een hond of van steenen; het staan op den schandsteen, met uithangende
broekzakken; het omgevoerd worden
1) Nieuwe verscheidenheden meest op letterkundig gebied, Haarlem, 1885, blz. 118.
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door de stad, onder geleide van straatjongens, die leêge zakken droegen, en onder 't
luiden der schandklok; het dragen van een gelen hoed, enz.
Candidaat. Van candidus, wit, omdat, te Rome, zij, die naar eene ambtsbediening
dongen, rondgingen in een wit kleed bij degenen, wier gunst zij zochten.
Fazant, met paragogische t, voor een ouder fasan, dat zelve was voortgekomen
uit het Middellat. fasianus, de benaming van gezegde uit Phasis, (in Transcaucasië)
in Europa ingevoerde vogelsoort (Gallus Phasianus).
Parelmoer. Samentrekking van parelmoeder. De Duitschers zeggen dan ook
Perlmutter en de Engelschen mother of pearl. De Franschen zeggen: nacre de perles.
Die van perle d' amour spreken, zeggen onzin.
Porselein, Fr. porcelaine. Zoo geheeten naar den glans der schelp eener slak, die,
om haar vorm, porcella, dat is: varkentje, genoemd is.
Schorseneren. Van 't Italiaansche scorza nera, zwarte schors.
Ulevel. Kramm heeft beweerd, dat het eigenlijk moest zijn uilevel, wijl het bonte
papier, dat om die zoetigheid gevouwen werd, uilepapier heette. Waarschijnlijker
is, dat ulevellen oorspronkelijk kleine olijfjes waren, in suiker geconfijt en in papiertjes
gewonden. Bij die opvatting wordt ulevel afgeleid van 't Spaansche olivilla, olijfjen.
Men wil, namelijk, dat de bedoelde lekkernij van Spaanschen oorsprong is.
Vaudeville. Komt dit woord, gelijk gezegd wordt, van Val de Vire, het Vire-dal
in Frankrijk, dan is er ook weêr iemand bij geweest, die de r niet kon zeggen. Tot
nadere verklaring moet dienen, dat in dat dal, in de 15de eeuw, woonachtig was een
voller, Olivier Basselin, die met zijn geestige en luimige liedjes het landvolk uit den
omtrek vermaakte. Die liedjes werden dan Vaux de Vire genoemd.

II. Iets over spotternij in de taal.
In 't karakter des volks zijn, als in 't karakter van iederen bijzonderen mensch,
onderscheidene trekken te zien, maar daaronder ook de spottende trek, de zucht om
te spotten en te schertsen. Ten voorbeelde wijs ik (er zou veel meer zijn te noemen)
op de spotnamen, door het volk aan verschillenden standen en beroepen gegeven.
Een agent van politie is een dievenvanger en een dievenleider; een barbier een
baardschrapper; een kantoorklerk een pennelikker; een werver een zielverkooper;
een heerenknecht een mosterdjongen; een apotheker een pillendraaier; een dokter
een piskijker; een
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chirurgijn een breukensnijder; een aanspreker (ook wel een kommies( een kraai;
een matroos een pikbroek en een zeerob; een onderwijzer een schoolvos; een
boekverkooper een boekwurm; een geestelijke (ook wel een advocaat) een zwartrok.
Ook heet de geestelijke soms een hemeldragonder. De matroos, als hij zeerob of
pikbroek gescholden wordt, noemt van zijne zijde hen, die niet varen, landkrabben.
Een landmeter wordt wel een spanrups genoemd. Maar, omgekeerd, in de Natuurlijke
Historie draagt de spanrups ook wel den naam van landmeter. Een beunhaas is een
brekebeen of een klein man in zijn vak. Oorspronkelijk was het 't snijdertje, dat,
onbekwaam om lid van 't gild te zijn, in bedekte afzondering aan zijn lapwerk zat op
zijn beun of zolder. Een vilder heet in sommige streken een roodschilder. En het
volk vond er bijzondere geestigheid in, om een pensverkooper een pensionaris te
noemen.
't Verdient opmerking, dat het volk aan zijn spotzucht bot heeft gevierd ook
tegenover de kerk en de geestelijkheid, zelfs in de tijden, toen het aanzien der kerk
nog veel hooger en de macht der geestelijkheid nog veel grooter was, dan
tegenwoordig. Ten voorbeelde herinner ik eenige woorden en gezegden.
Woorden: monnikenwerk, smulpaap, Pater Goedleven, een patersstuk, een
patersvaatje.
Gezegden: Pater, geef je non een zoen! - Hoe dichter bij Rome, hoe slechter
Christen. - De heele Santenkraam. - Drinken als als een Tempelier. - Monniken eten,
dat ze zweeten, en werken, dat ze koû krijgen. - Wel voor pater en mater, maar niet
voor 't gansche convent. - Als de abt de teerlingen geeft, dan mogen de monniken
wel dobbelen. - 't Is te Rome de grootste zonde, geen geld te hebben. - Koperen geld,
koperen zielmis. - De deugd in 't midden, zeî de duivel, en hij ging tusschen twee
Capucijnen.- Wat een monnik durft, daarvoor zou de duivel zich schamen. - De
monnik preêkte, dat men niet stelen mocht, maar had zelf de gans in zijn schapulier.
- De paap doet geen twee missen voor één geld. - De monniken zijn goed, maar 't
convent deugt niet. - Een verloopen monnik spreekt nooit goed van zijn convent. Was houthakken eene orde, men zou er niet veel monniken voor vinden.
Tot slot het volksrijm hierbij:
Een begijnenpater, een visscherskater en een molenaarshaan, Als deze drie van honger sterven, zal de wereld vergaan.

III. Oorsprong van dierennamen.
De taal heeft aan dieren hunne namen gegeven, om onderscheidene redenen.
1. 't Geluid, door hen voortgebracht: koekoek, grutto, kraai,
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kievit, tureluur, hop, karekiet, gekko. Hiertoe behoort de algemeene naam voor kleine
vogels: piet. Ook het woord klokhen, verkort tot klok, kloek, is aan 't geluid ontleend.
2. Handelingen of verrichtingen, die hun eigen zijn: putter, spotvogel, ossenpikker,
boomkruiper, kragenmaker (op Texel, voor kemphaan); bloedzuiger, doodgraver,
laatvlieger, puistenbijter, bladroller, knaagdier, loodsmannetje (Fransch: pilote;
Engelsch: pilotfish). In sommige streken noemt men de geelgors of geelvink wel
eens schrijver, naar het leggen van eieren, die met roode en bruine streepjes als
beschreven zijn. Onder deze soort van namen komen soms natuur-historische
ketterijen voor. Zoo is bepaald onjuist de naam: geitenmelker, (Fransch: tête-chèvre;
Engelsch goat-sucker; Duitsch: Geissmelker; Latijn: Caprimulgus). Ook de oorworm
heeft een naam zonder deugdelijken grond. Eveneens ligt er eene dwaling in, als de
ichneumon (ook wel rot van Pharaö) krokodillendooder genoemd wordt.
3. Bijzondere lichaamseigenschappen: lantarendrager, glimworm, stinkdier,
sidderaal.
4. Vorm of beweging van 't lichaam of van lichaamsdeelen: steltlooper, draaihals,
kruisbek, kwikstaart, grootoor, dwarsoor, buideldier, duizendpoot.
5. Gedaante of beweging, die aan menschen van een bepaalden stand of een bepaald
beroep doen denken: secretaris, raadsheer, juffertje. (Half en half domine, de
bef-lijster.)
6. 't Karakter: luiaard, luipaard, kemphaan.
7. De kleur: witje, roodborstje.
8. 't Geliefkoosd voedsel: miereneter, kiekendief, bijeneter, wespendief,
kersenpikker.
9. De gewone verblijfplaats: paalworm, strandlooper.
10. Overleveringen, afkomstig van kerkelijk gebied: Maria-kever of
Onzenlieven-Heersbeestje; Sint Jansvlieg; Johannesworm of Johanneskever (de
glimworm.)
Merkwaardig is het groot aantal namen, aan 't Onzenlieven-Heersbeestje gegeven,
en vele zijn mij onverklaarbaar. 't Heet ook Onzenlieven-Heershaantje. In Overijsel:
Koffiekuken. In Friesland: koffie-engeltje. Op de Veluwe meizoentje. In
Zeeuwsch-Vlaanderen: piempampoentje. De Franschen zeggen: bête à bon Dieu;
bête à Dieu; vache à Dieu; bête de la Vierge. De Engelschen: Ladybird, Ladyfly,
Ladybug, Ladycow. De Duitschers: Gotteslämmchen, Sonnenkäfer, Sonnenkind.
Ook de pissebed heeft verscheidene, ten deele onbegrijpelijke, namen. Bij
voorbeeld: varkentje, kelderzeug, krub of krob, tichelbeest, steenworm, ezelworm.
De Franschen zeggen cloporte; maar ook pissenlit. Men schijnt afdrijvende kracht
toegekend te hebben aan het innemen van de bedoelde diertjes, als artsenij.
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Dat de kleine vogels piet heeten, bedachten we reeds, en wij begrijpen het. Ook, dat
de vos den naam houdt van Reintje. Minder duidelijk is 't, waarom alle apen Kees
heeten, alle raven Gerrit, alle konijnen Trui en alle ezels Hans.

IV. De geboorte, in de volkstaal.
Te Amsterdam komen de kinderen uit de Volewijk. Te Almelo uit den kloosterput.
Te Deventer uit den hoenderput. Te Utrecht uit den munnikenboom. Elders uit de
kool of uit den hollen boom. Ook wordt gezegd, dat moeder een kindje gaat koopen;
alsmede, dat moeder in een schuitje het kindje uit het rietland haalt, en daarbij in
een spijker trapt. In Duitschland is het de ooievaar, die de kinderen brengt. Maar
ook in ons land is dat hier en daar de voorstelling. Men denke aan het kinderrijm:
Uiver, uiver, pielepoot!
Breng een kindje op moeders schoot.

V. Kleurennamen.
Niet zelden wordt, in plaats van den enkelen naam eener kleur, eene samenstelling
gebruikt, tot versterking van den zin of tot nadere bepaling. Zoo zegt men pikzwart
en gitzwart; sneeuwwit en hagelwit; bloedrood; goudgeel; grasgroen; hemelsblauw;
aschgrauw; pimpelpaars; kakelbont.
Wat is pimpelpaars? De een denkt aan pimpelen, drinken, en wijst op het paarse
gelaat van den drinker. De ander herinnert, dat Kiliaan pimpel vertaalt door papilio,
en wil daarom bij pimpelpaars (ook bij pimpelmees) gedacht hebben aan het
schitterende paars van sommige vlinders.
Wat is kakelbont? Tuinman antwoordt: ‘gespikkeld, als de kakelende hoenders.’
Ik zou liever denken aan eene tegenstelling tegen stilheid. We spreken immers ook
van schreeuwende kleuren en zetten daar stille kleuren tegenover.
Amsterdam.
DR. E. LAURILLARD.
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Bronbeek door E.J. Potgieter.
Wanneer men van Arnhem den weg naar Velp volgt, volop genietend van de
schoonheden van dit ‘Paradijs van 't Morgenland’, ziet men boven het dichte loof
der heerlijke bosschen de Nederlandsche vlag hare banen ontplooien, als wilde zij
den wandelaars reeds van verre toeroepen, dat hier eene koninklijke stichting te
bewonderen valt niet alleen; maar ook, dat den vorst, die op onbekrompen wijze
zijne bezitting afstond voor het welzijn van Nederlands strijders in de koloniën,
schooner krans past, dan hem uit het loof van Gelders eiken kan gevlochten worden.
Zulk eene onverwelkbare eerekrans heeft Potgieter onzen Koning op de slapen
gedrukt, toen hij zijn Bronbeek dichtte.
Wanneer men dit stuk leest, ontwaart men, dat de dichter niet alleen oog en oor
en hart heeft voor onze kunstenaars en dichters, handelaars en helden der roemrijke
17e eeuw, maar tevens dat hij met blijde erkenning het heden beschouwt, wanneer
het blijken geeft, het grootsch verleden waardig te zijn.

I.
In de eerste afdeeling bezingt P. onze driekleur als symbool van Nederlands roem
te land en ter zee.
Waar hij haar ook aanschouwen moge, steeds roept zij hem liefelijke beelden voor
den geest en heeft zij de macht, alle droefheid uit zijn hart te bannen en vreugde er
mede te deelen, ja, 't moge woelen en stormen buiten of in zijn gemoed, wanneer
zijn oog de drie frissche kleuren zich golvend ziet afteekenen tegen het grauwe zwerk,
wordt zijn geest tot kalmte gestemd, daar hij stof vindt door zijne mijmeringen.
't Wit doet hem denken aan ridderdeugd, die onze Nassauvorsten sierde, het blauw
aan de kleur der trouwe van hun wapen en het rood aan de staten, die daarvoor de
Oranjebaan deden wijken. En toch, zegt P., verheffen wit en blauw zich bijwijlen
golvend boven dat rood, alsof hij denkt aan de miskenning, welke het Oranjegeslacht
vaak heeft moeten ondervinden, doch die niet in staat was, de riddertrouw in de
harten der stamgenooten van Wilhelmus te smoren.
Gij, gaat de dichter voort, waart het, die mij weder aan eigen vaderland en taal
herinnerdet, wanneer ik u mij zag toewuiven van de stengen onzer koopvaardijschepen
op den wijden oceaan of van de spits der woning van onzen gezant in den vreemde.
't Zij ik naar het Noorden trok, waar ernstige klanken mijne ooren troffen,
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't zij ik naar Florence ging, om Dante te eeren en het geestigst Italiaansch mij toeklonk,
mijn hart genoot, wanneer gij, schoone vlag, als in de Hollandsche taal ons een
hartelijk welkom! toeriept.
Gij voert mijn' geest terug naar het verleden, toen Neerlands wakkere Zonen onder
alle hemelstreken u in eere meevoerden en gij overal van macht en grootheid spraakt.
Wij worden door u tot het volbrengen van groote daden opgewekt, als gij ons herinnert
aan de heldenbedrijven in 't belang van handel en zeevaart in Oost en West bedreven
en aan een Willem III uit het verleden, die u meevoerde naar Engeland (1688), om
dwingelandij voor vrijheid te doen wijken.
Aant.
Ons prikkelt door de erinneringen,
Dat Oost als West u pleeg te zingen.

Erinneren is door prothesis van h tot herinneren overgegaan.
Pleeg moest hier placht zijn van plegen = gewoon zijn. 't Moet hier dus als
onvoltooid verleden tijd aangemerkt worden. Verder schrijft men placht voor plag
en wordt voor het verl. deelw. de infinitief gebezigd.

II.
Na het weergeven van den indruk, dien onze driekleur in het algemeen op den dichter
maakt, komt hij tot de overtuiging, dat zij ons van Bronbeeks gevelspits geene
verwijtingen toeroept van achteruitgang en verslapping. Neen de tegenstelling met
het verleden valt hier in ons voordeel uit; want wat was dit westersch Eden nog voor
200 jaar? - Niets dan woeste heide en stille wouden; - wouden, waarin het hert meestal
veilig was voor het verraderlijke lood, daar 't in zijne eenzaamheid slechts zelden
werd opgeschrikt door het trompetgeschal van den jachtstoet van onzen stadhouder
Willem III.
Van die eenzaamheid krijgen wij eene voorstelling, wanneer wij ons den trouwen
Bentinck denken, terwijl hij, op een vurig ros gezeten, zijn heer en vriend trachtte
in te halen, doch niets dan stofwolken bespeurde.
En nu? De heide is voor een groot gedeelte in vruchtbaar land herschapen en waar
vroeger stilte heerschte, woont nu eene welvarende bevolking in dorp bij dorp.
Mocht men voorheen den Veluwenzoom met den gouden rand van een' vilten hoed
of met den fluweelen rand van een vaal kleed vergelijken, nu, zegt de dichter ons in
beeldspraak, zijn schoone wegen over de vroegere woestenij aangelegd en verheft
zich buitenaan buitenplaats; doch, hoe schoon dit alles wezen moge, de schoonste
sier van deze landstreek is Bronbeek, Koning Willems-stichting in
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de nabijheid van den kronkelenden IJsel, die, geene ruimte vindend, om zijn bed te
verbreeden, daardoor te sierlijker zijne bochten slingert door Gelders Lustwarand.
Aant.
Hoe uw indruk heden
Hier spoorslag strekt tot hooger vlucht.

Gewoonlijk zegt men ten spoorslag.
't Is hier bepaling van gesteldheid van indruk, volgens de werking.
Was eens dit woud het rijk der stilte
--------------------Hoe eenzaam zij hier zeetlen mocht.

Dit zij slaat op de stilte, die hier haar rijk of gebied heeft en dus haar' zetel.
Voor 't glimpend kouter kromp die heide.
Glimpend = glimmend; men denke aan glimp = schijn.
Kouter = ploegmes; vgl. fr. couteau.
Eene herinnering aan stadh. Willem III is de Willems eik in 't Speulderbosch.
Willem Bentinck. Deze werd geboren in 1651 en was kamerjonker van Willem III.
In 1675 kreeg deze de pokken en redde B. zijn' meester door zich bij hem te bed te
leggen, opdat de pokken konden uitkomen. Willem herstelde en B. kreeg dezelfde
ziekte, doch herstelde spoedig. Vandaar de trouwe vriendschap tusschen W. en B.
De laatste kreeg de heerlijkheden Drummelen en Rhoon en werd in Hollands
Ridderschap opgenomen. Daarna volbracht hij vele gewichtige zendingen en ontving
in 1689 het pairschap van Engeland, onder andere titels, met dien van Graaf van
Portland. Ten slotte werd hij Willems geheimraad en Ridder van den Kouseband.

III.
Bronbeek! Hoe schoon eene verschijning zijt gij ons, als wij u naderen Uw witte
gevel strekt zich daar in de breedte voor ons uit en steekt bekoorlijk af op een'
achtergrond van donker loof.
't Is hem, die zijne schreden naar uwe eerbiedwekkende halle richt, of gij hem aan
zich-zelf ontrukt en zijne gedachten om den ganschen aardbol voert naar alle oorden,
waar onze wapenen eenmaal gezegevierd hebben.
Zijne verbeelding wordt opgewekt in de hoogste mate en zij wordt als een
toovenaar, die zijn' staf zwaait en ons allerlei schoone beelden voor oogen toovert.
Het rijk der phantasie is onbegrensd;
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want wat deert het haar, dat Nederland zijne vroegere macht verloren heeft en het
door zijn zwaard in de weegschaal van Europa te werpen haar niet meer als vroeger
nadrukkelijk kan doen doorslaan? - Europa zelfs is te eng om den beeldenschat te
bevatten, welken wij ons hopend durven voorstellen; en als echte zonen van kloeke
zeevaarders richten wij onze oogen naar Insulinde.
De wimpel van Bronbeeks nok moge met zijne punten naar Amerika heenwijzen,
als om ons te verwijten, wat we daar zijn en - konden wezen; onze vroegere bezitting
Nieuw-Nederland met N.-Amsterdam (thans New-York) moge in het noorden het
branden en blaken van den burgerkrijg aanschouwen, Brazilië, eens ons deel, doch
door zorgeloosheid verloren, moge ons toewenken, onze gedachten verwijlen er niet;
zij gaan de Kaap voorbij en richten zich naar Ned. Oost-Indië, waar wij hopen, dat
al onze wenschen voor de toekomst bevredigd mogen worden en waar ons kroost
zijne schoonste dagen te gemoet gaat.
Hoe de grootschheid dier toekomst kan gewaarborgd worden, was tot heden een
diep geheim, doch dat ontsluierd wordt, als wij Bronbeek aanschouwen, dat voor
ons het getuigenis aflegt, dat onze koning zijne zorgen uitstrekt van het westen tot
het oosten, over onze bezittingen in beide hemelstreken, al worden zij ook door twee
wereldzeeën van ons gescheiden.
Aant.

Tot zwaaiens toe der tooverroede.
Zwaaiens heeft de bijw. s. De beteekenis is tot het zwaaien der tooverroede begint.
Men vergelijke: Iemands rug tot bloedens toe geeselen = tot hij begint te bloeden.
Al lokt 't ‘verzuimd Brazil’ in 't zuiden.

O.Z. van Haren zegt in De Geuzen (11e zang):
Verzuimd Brazil, o rijke gronden,
Wier aarde is diamant en goud,
Ik hoor uw overgaaf verkonden
Nu Bankert u niet meer behoudt!
Vergeefs heeft Post Olinda's kerken
Verwoest voor onze nieuwe werken,
Met Nassau wijkt het wuft geluk.
De plaats, de namen zijn verloren,
Die d'overwinnaar had verkoren
In 't hedendaagsche Fernambuk.
Waar zij 't geheim, die grootsch te borgen,
Den dichten sluier op doet slaan.
In u.
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Zij = de phantasie, die = de toekomst.
Die grootsch te borgen is een bekn. zelfst. zin, die tot geheim in betrekking staat
als een eigennaam tot zijne soortbepaling.
In u = door u te toonen. U is Bronbeek, dat in den aanhef aangesproken wordt.
't Is dus een bepaling van middel; vgl.:
Alva trof prins Willem in diens zoon, dus middellijk.

IV.
In dezen zang vergelijkt P. de macht der absolute vorsten van voorheen met de rechten
der tegenwoordige vorsten, die ten gevolge van de beginselen omtrent de rechten
der volken, welke beginselen den nieuweren tijd kenmerken, een groot gedeelte van
hunne voorrechten hebben moeten prijsgeven.
Eén recht echter, en wel het schoonste, kan niemand den vorst ontnemen; n.l. wel
te doen aan hen, die het verdienen en - noodig hebben.
Want de uitstekende mannen op allerlei gebied: een generaal, die met opoffering
van vele manschappen eene schitterende overwinning behaalt, een kunstenaar, die
door tonen of kleuren ons in verrukking brengt, zij hebben voor hun' roem geen ijdele
vorstengunst noodig; hen maakt geen ridderlint grooter in de oogen des volks, dat
zelf zijne groote mannen weet te eeren en zoowel door gedenkteekenen en
grafmonumenten als door hulde aan de levenden, hunne verdiensten aan de
vergetelheid ontrukt.
Schooner en streelender voor 't vorstelijk gemoed echter is het, de verdiensten der
kleinen, die in de groote menigte schuil gaan, aan het licht te brengen, de deugden
van hen te erkennen en te beloonen, die weten, dat geen roem hun deel zal zijn en
die toch hunne plichten hebben vervuld met een' ijver, alsof ieder hunner de eere der
overwinning alleen zoude genieten.
Wat is echter het lot, dat dezen wacht, als de jaren klimmen en zij, in den strijd
verminkt en door gebrek en ouderdom gebogen, hunne plichtsbetrachting herdenken?
- Niets dan naakte ellende! Want wat helpen achting en eerbied hem, dien wij
verhongeren laten?
En daarom is het schoon, ja goddelijk, dat een vorst zijne hand beschermend over
die schare van oude getrouwen uitstrekt en hun toeroept:
‘Hebt goeden moed! U zal recht geschieden; niet het hoogstnoodige alleen, - meer
zal uw deel zijn: ik zal u spijzen en laven met brood en wijn en uwe vermoeide leden
zullen op het zachtste leger rusten.
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Aant.
't Is geen betoon van ijd'le gunsten
Wie zich verdienstlijk onderscheidt.

Het log. onderwerp van dezen zin is het zoete voorzicht, goed te doen.
De tweede regel is bel. voorwerp bij betoon. Hier mag geen wien staan, omdat
niet dit woord, doch de geheele bijv. zelfst. zin in eene derde-naamvalsbetrekking
voorkomt. Wie is 1ste naamv. als onderw.
Een ongelijkbaar heldenfeit,
Een meesterschepping in de kunsten,
De schare beurt ze tot de faam.

De eerste twee regels bevatten het voorwerp van beuren, in den 3en regel herhaald
door ze.
En kransen, die in spijt van jaren
Ook op een graf hun glans bewaren,
Wie vlecht ze als zij voor de eeuwen zaam.

Kransen vlechten = in het openbaar eeren. Deze uitdrukking is dus eene metonymia.
Op een graf = na den dood. Hier worden dus ook twee verwante begrippen
verwisseld.

V.
De heerlijke taak, in No. 4 omschreven, eigende zich onze Koning ter uitvoering toe
en hij toonde daardoor, waardig te zijn den naam van onzen stadhouder en Engelands
koning Willem III te dragen en tot zijn geslacht te behooren.
Deze toch deed, gelijk P. hierbij aantoonde, door den Engelschen bouwmeester
Christopher Wren een uitgebreid hospitaal bij Greenwich bouwen in de dreven van
het voormalige Placentia.
Moge nu de stichting van onzen Koning niet zoo grootsch zijn als die van zijn
grooten naamgenoot, hij verdient er niet minder onze hulde en dankbaarheid voor.
't Is waar; voor onzen Koning was het steeds een genot, onze groote mannen, die
in Indië òf het bewind gevoerd, òf recht gesproken, òf leger en vloot aangevoerd
hadden in zijn paleis vorstelijk te onthalen, daar hij den glans van ons gezag in het
Oosten in hen weerspiegeld zag. Evenzeer mocht het voor hem een streelend genoegen
zijn, onze groote koopsteden aan Y en Maas te doen feestvieren, wegens zijn
vereerend bezoek en dan bij onze kooplieden meer rijkdom en oostersche pracht te
aanschouwen dan zelfs bij onzen adel. Zijn hart hing onder feestgedruisch en bij het
aanschouwen van welvaarts pracht aan de arme strijders, die wel vele
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gevaren hadden te doorstaan, doch weinig deelden in de glorie van hetgeen zij hielpen
tot stand brengen, daar, steeds in 't geweer, de zengende stralen der oosterzonne met
wilskracht te verduren, terwijl zij wonden voor lauweren oogsten.
En even gaarne als onze vorst ten feestmaaltijd een' dronk wijdde aan het heil van
Nederland, even bereid was hij ook, den armen strijders hulde te brengen in zijne
stichting Bronbeek voor alles, wat zij ontbeerd en verdragen hadden om ons gezag
aan gene zijde des oceaans in stand te houden.
Aant.
Er werd langs Veluws heuvlenrij
Geen geest als Greenwich omschiep vaardig.

Vaardig is afgeleid van vaarde = gang, van een der stammen van varen = oorspr.
gaan. Dus vaardig = gang hebbende, in beweging zijnde.
Deze beteekenis komt ook voor in rechtvaardig = recht gaande in zijne handelingen.
Vaardig beteekent ook bereid of gereed zijn tot iets, bijv. strijdvaardig, hulpvaardig.
Het mocht hem streelen - - ---------- bij vorstinnen van de beurs,
Deed Maas en IJ hij hoogtijd houën,
Meer morgenlandsche pracht te aanschouwen
Dan flonkerde op patriciesch keurs.

Vorstinnen van de beurs = de vrouwen der rijke kooplieden, wier echtgenooten in
kleeding de patricische schoonen naar de kroon steken.
Keurs = nauwsluitend lijf.
Hoogtijd beteekent hier eenvoudig feest, de gewone beteekenis is huwelijksfeest.
Vgl. Hgd. Hochzeit.

VI.
Potgieter leidt ons Bronbeek binnen en beschrijft ons in korte trekken het dagelijksch
leven onzer oud-strijders, die waard zijn, het hier zoo goed te hebben. In den winter
smaken zij rustige, huiselijke gezelligheid, in de lente al de weelde van het leven in
de ontwakende natuur en verder in elk jaargetijde, wat moeder aarde oplevert. Dit
alles wordt gesmaakt, terwijl de verpleegden zich gewillig aan eene onverbreekbare
huisorde gewennen. Zij hebben dan ook verdiend, dat 's Konings borstbeeld voor
hunne woning prijkt en onze vaderlandsche vlag hare banen golvend daarover
uitstrekt.
Landgenoot noch vreemdeling zal bij het beschouwen dezer tee-
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kenen van vorstelijke belangstelling de eere, daardoor hun aangedaan, te groot achten.
Al dragen deze, door de keerkringszon gebruinde mannen soortgelijke blauwe met
geel geboorde rokken als de krijgers van Zweden, van het ‘IJzren rijk,’ gelijk Vondel
het noemde, toen hij van Gustaaf Adolf met zijne dapperen zong, huiverend voor
hun geweld, onze strijders kunnen de vergelijking met glans doorstaan; want hunne
dapperheid bleek hechter dan het hardste ijzer, toen zij met moed optraden tegen
hen, die hun vergiftig moordtuig in het duister hanteerden en een eerlijk gevecht
schroomden.
En dat de onzen zich in den strijd niet ontzien hebben, getuigt een groepje in 't
beuken groen, door de zon tooverachtig beschenen, de leege mouw, het houten been,
zij leggen het welsprekendste getuigenis af.
Is het dus niet billijk, dat wij de jeugd, die met schuwen oogopslag deze harde
trekken gadeslaat, eerbied leeren koesteren voor deze belichaamde trouw aan Koning
en Vaderland, en dat wij zelf onwillekeurig het hoofd ontblooten?
Aant.
---------Gemaakt in heil'ge tuchtgewente.

Gewente komt in de Woordenlijst van De Vr. en Te W. niet voor. Het woord duidt
door zijn' vorm eene verzameling aan van de tuchtregelen, waaraan de verpleegden
zich gewennen moeten. Vgl. gezindte en gedoente, dat door het volk gebruikt wordt
voor drukte.
--------Het ‘ijzren rijk’ van Zweden.

Deze uitdrukking bezigt Vondel in zijn:
Tot tol van Z.M. van Zweden,
Betaald te Gottenburg
aan den Heer
Jacob van Dijk.
Oud Room heeft barensnood en hartewee geleden,
Doen 't overrompeld door der Gotten overtocht,
Eens smaakte 't geen het schonk dien, die het overmocht,
En zag in vier en bloed d' Italiaansche steden.
Nieuw Rome, in arbeid, hoort de barsche wapens smeden,
Waarmee de neerlaag weer des Tibers wordt gezocht
Door eenen Christen-Mars aan 's Hemels eed verknocht,
Geboren in den schoot van 't ijzren Rijk van Zweden.

IJzren met het oog op Zwedens ijzermijnen, gelijk H.J. Allard aanteekent in zijne
uitgave van Vondels Werken.
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----------Den sluik geheven Kris deed wijken.

Een kris is een dolk, waarvan het lemmet een eigenaardige vorm heeft; nu eens als
een kurketrekker gedraaid, dan weer golvend, gelijk een vlammend zwaard wel eens
wordt afgebeeld.
Hoe daar 't Wilhelmus heeft gestreên.

't Wilhelmus. Dit is eene metonymia. Het lied wordt hier genoemd voor hen, die 't
zongen.
----------Der jonkheid, die haar lief gezicht
Verbaasd ter straffe tronies richt,
Die trouw met eerbied leeren groeten.

Der jonkheid is datief als belangh. voorwerp van leeren.

VII.
Zonder zorgen gaat de ouderdom der verpleegden voorbij, en af en toe brengen zij
een der broeders, wiens uur geslagen heeft, met krijgsmanseer ter laatste rustplaatse.
Zij herkennen èn de weldaad van te mogen leven zonder broodsgebrek èn de laatste
hulde, die hen eenmaal aan de geopende groeve wacht, doch zoeter nog is hun het
denkbeeld niet als afgeleefde grijsaard alleen op de wereld te zijn, alleen met de
herinneringen aan het vervlogen leven. Neen zij zijn samen met lotgenooten en dit
is hun grootste genot.
Wel ondervinden de ouden belangstelling van de bezoekers en deze luisteren uit
nieuwsgierigheid wel eens gaarne naar het verhaal van een der oud-strijders, als hij
verteld, wat al gevaren hij heeft doorgestaan, zoowel op den wijden oceaan met
noodweer als onder het heete klimaat en in den strijd; doch spoedig daalt de
belangstelling in de lotgevallen van den oude, zoodat deze ten slotte een'
medelijdenden glimlach ten antwoord ontvangt, waar hij een' uitroep van
verwondering zou verwacht hebben. Het verhaal duurt den jongen toehoorders te
lang en deze zien liever eens nieuwsgierig rond en wenschen iets te hooren, dat meer
overeen stemt met de vroolijke onbezorgdheid hunner harten.
Hoe geheel anders is het gesteld, wanneer het gehoor uit makkers en lotgenooten
bestaat; voor hem bevat het verhaal zelfs geen nieuws meer en toch luisteren allen,
zelfs hij, die alles mee doorleefd heeft, met ingehouden adem. Zij gevoelen met en
voor elkander, omdat zij allen dezelfde gevaren gedeeld hebben en zoo zijn zij,
schoon eerst vreemden voor elkaar, door een' onverbreekbaren broederband voor het
leven aan elkaar verbonden.
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Die broederliefde openbaart zich ook in hun godsdienstig leven, daar zij allen,
Roomsch en Onroomsch, bidden en knielen onder dezelfde koorgewelven; want
Bronbeek heeft ééne kerk en daarin vindt men zoowel altaar als predikstoel.
Hoe treft het ons, dat gemeenschappelijk gevaar het vuur der tweedracht uitdooft
en dat allen, onder welken vorm zij God dienen mogen, het oog vol geloof en
vertrouwen wenden naar dezelfde gewesten van eeuwige zaligheid.
Aant.
En afgedwaald zijn nieuwsgiere oogen,
En 't wuft gehoor wenscht rijker klank.

Met wuft wordt hier niet zinnelijk of zeer lichtzinnig bedoeld, maar veranderlijk.
En eene kerk hier plaats doet geven
Aan misaltaar en predikstoel.

De kerk van Bronbeek is eene groote zaal. Aan het eene einde is de preekstoel, aan
de andere het altaar.
Is er dienst voor de Katholieke, dan is de preekstoel met een groen kleed bedekt;
in het tegengestelde geval draagt het altaar het groene dekkleed.

VIII.
Als 's Konings groote voorzaat uit den Hemel nederziet op de bosschen, waar hij
voorheen zoo gaarne ter jacht ging, en het groen zijne herfsttinten begon te vertoonen,
hoe moet dan de aanblik der Veluwe hem verheugen.
Welke veranderingen sinds zijn tijd! Toen was overal wildernis; nu prijkt Apeldoorn
met het herhaaldelijk verfraaide Loo, vanwaar 's Konings jacht zich uitstrekt tot bij
het Uddeler meer, dat zijne omgeving heerlijk weerspiegelt.
In de nabijheid van het Aardhuis vermaakt het hofgezelschap zich met de
valkenjacht, doch niet de schoone vogels, zoomin vervolger als vervolgde, trekken
aller blikken tot zich. Dat doet Sophia, de bekoorlijke Koningin, die, hoewel zij Diana
voorstelt, eene Aphrodite is. Hier op de Veluwe verkondigt de vlag van Bronbeek de deugden van onzen Koning,
die het voetspoor van zijn' grooten naamgenoot drukt, die, toen Engeland hem riep
om de vrijheid van 't geweten te beschermen, zich door zee noch vijand liet
weerhouden en wien dezelfde vlag bij zijne overwinningen vergezelde.
Zijne glorie moge op onzen vorst afstralen, deze wilde zelf de dankbaarheid des
volks verwerven en zal op de bede van zijn voorzaat de plek wijzen, waar een gebouw
verrijzen moge, schooner
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dan Bronbeek en waar onze ouden van leger en vloot, aan welke het Vaderland zulke
oude verplichtingen heeft, ook eenmaal het welverdiende loon voor moed, beleid en
trouw genieten mogen.
Aant.
----------Om 't edel spel van neer met veer.

Neer met veer staat tegenover haar met haar. De reiger wordt met den valk gevangen,
terwijl hazen, herten enz. met behulp van honden worden buitgemaakt. In deze
uitdrukking wordt dus een deel voor het geheel genomen. Deze figuur heet sinecdoche.
Vgl. koppen voor mannen en kielen voor schepen enz.
Bij 't Aardhuis aan het Uddlermeer.

Dit aan is wel wat kras. 't Aardhuis lag bijna een uur van het meer af. 't Is thans
gesloopt. De woning van 's Konings jachtopzichter staat ± 3 M. van de plaats. Men
vindt er ook een' put ± 75 M. diep met een fraaien echo er in, welke geheele zinnen
teruggeeft.
Aug. '85.
W. MEERWALDT.

Van liever lede.
In de 2de afl. van dezen jaargang zegt de Heer Th. St. aangaande van liever lede ‘de
uitdrukking is eene verbastering van lid voor lid of lede of van lede voor lede.’
Deze verklaring is onjuist. In den 5de jaargang van dit tijdschrift is reeds de ware
afleiding gegeven.
Lede is een vrouwelijk subst., reeds door Kil. vermeld en vertaald door gradus,
gressus, dus schrede, terwijl wij in Meijer's Woordenschat bl. 604 vinden: van liever
leede, met een lankzamen tred.
In 't Mnl. was de uitdrukking reeds bekend en luidde bi liever laden (zie
Huydecoper op Melis Stoke.)
Lede is eene afleiding van 't werkw. liden = gaan, dat wij nog over hebben in
overlijden (ml. transpassare, vanwaar fr. trépas, dood), overleden, verleden,
laatstleden, jongstleden.
Lief, beteekent langzaam, evenals zacht in ‘gij moet wat zachter gaan’ (z.v. Dale)
en zoet in zoetvoerig. Van liever lede, beteekent dus met langzamen tred,
langzamerhand. Het voorzetsel van regeert hier nog den 3den naamval, terwijl we
in liever nog een ouden derden naamval enk. vrouw. op er aantreffen (vgl. van
ganscher harte, te gelijker tijd, met luider stemme enz.).
Leiden Mei 1886.
F.A.S.
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Verklaring van uitdrukkingen uit Huygens.
(Zie Nederlandsche Klassieken III, bezorgd door Prof. J. VERDAM.)
Onder het lezen van bovenbedoeld No. der ‘Nederlandsche Klassieken’ maakte ik
eenige aanteekeningen, die ik hier, voor zooverre ze niet door den heer Eymael zijn
behandeld, van wien ik evenwel eene enkele maal in meening verschil, den lezers
van ‘Noord en Zuid’ aanbied. Ik doe dit, omdat mijns inziens iedereen, die meent
iets te zeggen te hebben, dat bevorderlijk kan zijn aan het juist begrijpen onzer
dichters, verkeerd handelt, indien hij zwijgt.
't Spreekt vanzelf, dat het in 't geheel niet in mijne bedoeling ligt, ook maar iets
af te dingen op de waarde van Prof. Verdams Uitgave; dit zou ook te dwaas zijn.
Wel neem ik deze gelegenheid te baat, studeerenden onderwijzers den raad te geven,
zich dit werk aan te schaffen. Het groot aantal taalkundige opmerkingen zal hunne
kennis ontegenzeglijk ten goede komen.
Pag. 8.
Gaet heen, en laet u oor den gulden oorspronck drincken,
Die Python heeft ghemengt met Hypocratisch nat
En segh, begrijpj' het niet, ick ben te nauwen vat.

Met de verklaring van den heer Eymael, eene verklaring trouwens, die hij zelf slechts
gissing noemt, kan ik mij evenmin vereenigen als met de door hem afgekeurde. De
uitdrukking is, dunkt me, wel te verklaren zonder Apollo-Pythius en de bron
Hippocrene. Zouden we bij Hypocratisch nat wel aan een geneesdrank moeten
denken? De Brune zal ter wille van het rijm Hypocratisch nat geschreven hebben in
de plaats van Hipocras, wyn, naar ik meen, met suiker en kaneel bereid. Deze drank
werd vooral gedronken ter eere van eene bruid, ja er werden (of zijn er streken, waar
het nog geschiedt?) aan familie en vrienden wel fleschjes met dien drank toegezonden.
In ‘Warenar’ lezen we (zie Nederlandsche Klassieken VIII, regel 1306 en regel
1310):
O! 't zel ien dubbelde feest zyn, bruiloft en kyerman,
....................
'T is te veul op ien dagh, kandiel en ypenkras.

Kandeel werd (en wordt nog wel) bij kraambezoek geprensenteerd.
Wanneer we nu met den heer Eymael Python (= slang) beschouwen als het
zinnebeeld der geneeskunde, dan zouden we er toe kunnen komen om te zeggen, dat
De Brune oordeelt, dat Huygens in ‘Costelick Mal’ het nuttige met het aangename
heeft verbonden.
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Het slot van De Brunes gedicht zou dan in beteekenis vrijwel gelijk staan met dat
van het gedicht van I.A.F. (bladz. 12):
Want, dat met vermaken sticht
Houd' ick voor het beste dicht.

Bladz. 12.
Och! dat uwe manne-woorden
Mochten scheuren alle boorden,
Mochten breken alle pracht,
By vrou Nieus-gier in-gebracht;
Dan soud' ick, en alle menschen
Aen u cloucke veersen wenschen
Nimmer aff te zijn ghekeurt,
Nimmermeer te zijn ghescheurt
Off om vijgen in te winden,
Off om peper in te binden:
Want, dat met vermaken sticht
Houd ick voor het beste dicht.

Hierbij staat aangeteekend:
‘Vrou Nieus-gier is Mevrouw de Mode.
Wenschen is toewenschen. De bedoeling dezer niet zeer heldere regels is wellicht:
‘Dan zal ieder aan uwe kloeke verzen toewenschen, dat zij steeds in den smaak mogen
vallen, en dat zij nooit uit hun verband worden gerukt, hetzij alleen om het liefelijke
(de vijgen), hetzij om het scherpe er van (de peper) te doen uitkomen, want het
zoet-scherpe behoort bij elkander. De dichter denkt hier aan het Horatiaansche:
“Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci.”
Ziehier mijne opvatting:
De dichter zegt: (De eerste vier regels behoeven geene nadere omschrijving). “Dan
zal ieder aan uwe kloeke verzen toewenschen, dat men ze nimmer, als zonder nut,
ter zijde legge, of erger nog, dat ze nimmer als scheurpapier den winkelier zullen
dienen tot het inpakken van vijgen of peper.”
(De laatste twee regels zijn wederom duidelijk genoeg). Wanneer men het “off”,
waarmede de negende regel aanvangt, weglaat, en dat kan zonder wijziging van
beteekenis geschieden, dan wordt de bedoeling van den dichter duidelijker. Men
gelieve verder nog te bedenken, dat driehoekige papieren zakjes, hoedanige men van
een blad papier gemakkelijk kan vouwen, den naam van peperhuisjes dragen.

Noord en Zuid. Jaargang 9

295
Pag. 16.
En ghy, ontleende lenden,
Gebroken Adamin uit die u sach en kenden
En keurden voor syn vleysch, en noyt en hadd' ghekent,
Grootmoeder, die ons al ghebaert hebt en gheschent;

Hierbij lezen we: “D. i.: en liever nooit had moeten kennen. De vrouw toch, volgens
de O.T. beschouwing, was de bron van alle kwaad.”
Vooral om de constructie van den zin houd ik deze verklaring voor onjuist. Volgens
het O.T. verhaal zeide Adam, toen hij Eva voor het eerst zag: “Deze is ditmaal been
van mijn gebeente en vleesch van mijn vleesch; men zal ze Manninne heeten, omdat
ze uit den man genomen is.” Hierop zal Huygens het oog gehad hebben, zoodat ik
zijne woorden aldus meen te moeten uitleggen: “Gebroken uit hem, die u bij het zien
terstond kende en u vleesch van zijn vleesch noemde en die u toch te voren nooit
gekend had.”
Pag. 22.
daar trilt hy voor een' knip,
Als een verlegen schip voor 't stooten van de klip

“Verlegen, d.i. òf verkeerd gelegen, in verkeerd vaarwater gekomen, Kil. impeditus;
òf oud, versleten, Kil. vetus, obsoletus ”.
Is deze verklaring wel duidelijk voor hen, die 't woord nooit hoorden gebruiken?
Rust roest. Als een voorwerp door lang liggen onbruikbaar is geworden, noemt
men het verlegen. Men zegt het vooral van kleedingstukken en vaartuigen; beide
verliezen door lang liggen hunne deugdzaamheid, gelijk men het noemt, waardoor
draden en houtvezels geen stevig samenhangend geheel meer vormen. “Een verlegen
schip” mag dus wel “trillen voor 't stooten van de klip.”
In de klucht van “Tryntje Cornelis” wordt gesproken van verlegen appelen
tegenover versche.
Pag. 30.
Hoe raeck aen 't lieve blont, dat mijn misdeelde tuyten
Van boven is benijdt?’

‘Benijdt. De sterke vorm benijden, beneet, beneden, die in het Mnl. en Mhd. voorkomt,
is de ware.’ Tot nu toe meende ik, dat benijden als denominatief van nijd zwak
vervoegd diende te worden. Zou Prof. Verdam niet zoo goed willen zijn, in dit
tijdschrift de redenen mee te deelen, waarom het sterk vervoegd behoort te worden?
Ik erken gaarne, dat ik er geene weet te vinden.
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Pag. 39 en 40.
‘De slechtste Joffersloor
Die over straet-steen treedt, pronckt met mijn nieuwe vonden,
Verbijstert mijn ghewaet, behanghen en bebonden
Al waer sy mijner waerd,

Verbijsteren, in buitensporigheid overtreffen. Bijster is buitensporig (zie Mnl. Wdb.),
en het daarvan afgeleid w.w. dus buitensporig maken.’
Huygens kan, dunkt me, niet bedoeld hebben: in buitensporigheid overtreffen. 't
‘Meysken’ zegt, dat de slechtste joffersloor met haar nieuwe vonden pronkt, en zich
behangt en bebindt, als ware zij haars gelijke, zoodat men haar niet meer van ‘de
joffersloor’ kan onderscheiden door gelijkheid in kleeding. 't Woord verbijsteren
drukt dit zeer goed uit: Als er wegen zijn, die op den aangeduiden weg gelijken, kan
men het spoor bijster worden.
Pag. 42.
Wie sal een Volcker-Vorst, soo veler hoofden hooft,
Off 't crakende geblick van door-gegoude zijden,
Off 't flickerend' behang van steenen-schat besnijden?
Wie can hem op de leest van alle man beslaen?
Hoe past een Reusen-voet in 't schoentjen van een Naen?
Wie sal een Pleyter-vos sijn hooch-geleerde Mouwen, Wie sal een Rechter-heer sijn Tabbaert-eer onthouwen,
Een spijtich Spies-gesel sijn schrickelyke Veer,
Sijn wreede Sluijer-lap, sijn leeuwelick geweer?

‘Besnijden, besnoeien, verminderen, misgunnen. Vgl. Mnl. Wdb. 1, 1067.’
Onder de verschillende beteekenissen, die Prof. Verdam in het Mnl. Wdb. heeft
aangegeven, lezen we ook: ‘Besniden = beperken, bepalen, aan banden leggen,
betoomen.’ Zouden we niet wel doen, misgunnen voor deze beteekenis prijs te geven?
Huygens komt op tegen den buitensporigen pronk en de dwaze manier van kleeden.
Evenwel wil hij niets zeggen van de kostbare wijze, waarop een vorst zich tooit,
noch van de kleeding eens advocaats, eens rechters, of eens krijgsmans: zij kleeden
zich, zooals hun stand het eischt. Van een vorst zegt hij: ‘Wie zal de maat aangeven,
aan welke een vorst zich dient te houden in kleeding en tooi? Kan men hem (den
vorst) meten met de maat van “alle man?” Past de voet van een reus (den vorst) in
't schoentje van een dwerg (den gewonen mensch)?’
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‘Volcker-vorst’ staat in den derden naamval; ‘'t crakende geblick’ en ‘'t flickerend
behang’ zijn beide het lijdend voorwerp van ‘besnijden.’

Een Boer.
Pag. 91.
een volle mann in 't wesen,
In 't spreken maer een halv', 't en zy by ongevall,
Soo braeckt hy wel een woord, dat wijzen wel gevall',
Soo ripst hy wel een' vraegh daer Letter-luy uyt suypen
Dat buytens-boex vernuft kan vliegen daer sy kruipen.

‘Braecken, om de moeilijkheid, waarmede het gepaard gaat.’
Ik houd het er voor, dat ‘braecken’ en ‘ripsen’ gekozen zijn, om te kennen te geven,
dat ‘woord’ en ‘vraegh’ geen gevolg zijn van nadenken, maar van een innerlijken
drang, welks werking evenmin tegengehouden kan worden, als die van braken en
rispen.
Men lette nog op ‘'ten sy by ongevall.’
Pag. 93.
Verlenght de Somer-Sonn zijn achter-Middagh-uren,
Hy schenkt het overschott den naestgelegen buren,
En hangter 't Kroontgien uyt, den Avond blijfter by:
Daer vindt hy mogelick sijn' gadingh aan de Ry,
En wringhter sich ontrent,

‘Het kroontjen hangt in de herberg, en daaronder werd gedanst. Ry. H. meent rei,
d.i. reidans, dans.’
Noch het een, noch het ander houd ik voor juist. Het dansen had in dit geval stellig
buiten plaats: eerstens zegt H. ‘als het Kroontgien uythangt’, en op de volgende
bladzijde lezen we:
‘Wat denck je, kreuckte 't gras wel minder van men tee
All vloogh ick by de grongd?’

Wat Ry betreft, het volgende:
Op veel dorpen ziet men nog bij danspartijen de boerinnetjes aan eene ry staan,
in afwachting, of zij ‘veur de veel’ gevraagd worden; is het (dans-) ‘deuntje’ uit, dan
gaan ze weer in de ry. Zegt men van een meisje, dat zij den geheelen avond ‘aan de
ry’ heeft gestaan, dan beteekent dat, dat zij niet gedanst heeft. Uit het geheele verhaal
van H. blijkt mijns inziens duidelijk, dat ons boertje Trijn aansprak, toen zij ‘aan de
Rij’ stond. ‘En wringhter zich ontrent’ zal dan ook wel beteekenen, dat hij door de
menigte heendrong, om Trijn te naderen. Men bedenke, dat men onder Ry geene
enkele rij behoort te verstaan. Op de volgende bladzijde lezen we ook nog, dat het
boertje, om zijne vlugheid te toonen, begint te dansen.
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Pag. 94.
‘En ick wel eer de knecht, groen licken as en gras,
Ga dorre lick en hoy, ga stuyve lick en ass;’

‘Knecht, jongeling, jonggezel.’
Het lidwoord van bepaaldheid ‘de’ strijdt wel wat tegen deze opvatting. H. kan
wel eene uitdrukking gebezigd hebben, gevormd als ‘hij is het ventje,’ of ‘hij is de
man weer,’ welke laatste uitdrukking b.v. wel gebruikt wordt, als iemand uit moeilijke
omstandigheden is geholpen, of van eene ziekte volkomen hersteld is.
Beide uitdrukkingen zien op een gunstigen toestand. Het hoedanigheidswoord is
wel niet genoemd, maar ligt als 't ware in den spreekvorm opgesloten.
‘En ick wel eer de knecht’ kan alzoo zeer goed beteekenen: En ik weleer een flink
gezel. De tegenstelling in de aangehaalde regels pleit voor deze opvatting. Ik meen
zelfs, doch weet het niet zeker, dat ik in mijne jeugd de uitdrukking in die beteekenis
in Noord-Holland weleens heb hooren bezigen.
Pag. 97.
‘Ke daer, Jan Govertse,’ segt sy, ‘dat benne bouwens,
O rijcke Lieven Heer, wat kostje 'tgoetgien houwens!’

‘De woorden zijn niet recht duidelijk, doch de bedoeling moet zijn: Wat zal dat goed
een geld kosten! Misschien is houwens op te vatten als 2de nv. van houwen, d.i.
houden (afh. van wat), in den concreeten zin van geld. Wij spreken ook van iemand
met zijn HOUDEN en hebben, d.i. zijne bezittingen.’
Mag ik ook eens eene gissing wagen? (Die van den heer Eymael kan ik niet voor
aannemelijk houden).
Als we houwens eens in den zin van onderhoudens nemen, wordt de zaak dan niet
vrij eenvoudig? Men zegt, dat iets veel van onderhoud kost, als er veel geld besteed
moet worden, om dat ‘iets’ in den staat te houden, waarin het verkeert. Nu kan de
boerin bedoeld hebben: ‘Wat kost het een geld, om eene kleeding, zoo vol prachtigen
opschik, in dien staat te houden.’
Dat houwen onderhouden kan beteekenen, blijkt uit de volgende plaats in
Walewein:
Roges, de Vos, vertelt aan Walewein, hoe snood zijne stiefmoeder zijn vader
misleidde:
Als si vergadert waren daer,
Sprac mijn vrouwe tote minen here:
‘Nune ghelovic nemmermere
In ghere wijs dat ghi mi mint.
Ende ghi hebt dus scone een kint
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Ghehadt also menighen dach
Ende ict noyt met oghen sach,
Ende nu alreerst es tote mi comen!
Gaet mi te scaden of te vrome,
Van mi ne scedet nemmermere.
Ic wilne houden ende hem doen ere,
Ende gheven hem rudders ende ghersoene
Ende sciltcnechte ende dies hi heift te doene
Willic hem gheven tsinen love.’

Pag. 98.
‘Kijck sy nouw, met den Hoep, en mittet spitse hieltgie,
Jae wel toch moer in 't slick, jae lieve flenter-sieltgie,
Wat geeft de schei an 't Mes, den blaker an de kaers?’

‘Moer zal hier wel eene samentrekking zijn van moeder. De beide woorden jae
bewijzen, dunkt mij, dat ook de woorden moer in 't slick eene soort van aanspraak
moeten zijn. Moer in 't slick kan eene spreekw. zegswijze zijn met de beteekenis
vuilpoes, smeerpoes, doch voorbeelden zijn er mij niet van bekend.’
Ik houd moer voor modder (Kil.) H. laat de boerin zeggen: ‘slik blijft slik, als men
er moer inwerpt, en gij verandert niet door uwe kleeding.’ Zie ook den laatsten regel.
‘hoe ist mit neus en wangh?
D'ien magh bepockpett zijn, den andre slim, of langh.’

‘Bepockpett, met pokputten bedekt. Pet is bij Kil. een wisselvorm voor put, mnl. pit.’
Ik voeg hier bij, dat pet voor put in 't Westfriesch dialect nog steeds voortleeft.
Haarlem, Aug. '85.
W.A.P.F.L. BAKKER.
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Naschrift.
Aan den W.E. Heer Bakker te Haarlem.
Met vreugde begroet ik in U een medestrijder op het gebied der interpretatie van
Huygens' werken. Zoo ik mij dus bij de bedenkingen, die Gij, zoowel tegen de
verklaringen van Prof. Verdam als de mijne, in 't midden brengt, veelal niet kan
neerleggen, schrijf zulks, bid ik U, niet aan betweterij, noch aan parti pris voor
eenmaal opgevatte meeningen toe, maar aan een streven, even ernstig als het Uwe,
om over duistere plaatsen, die in de geschriften van den geestigen Constanter zoo
veelvuldig voorkomen, het juiste licht te doen opgaan.
Pag 8. Hypocratisch nat.
Tegen Uwe verklaring heb ik twee bezwaren:
1o. Python kan geen zin hebben, wanneer het geene klankspeling is met Pythius.
Deze laatste naam, eigenlijk een epitheton van Apollo, kan bij overdracht op een
dichter toegepast worden en het is toch bij slot van zaken Huygens, en niet het
zinnebeeld der geneeskunde, zooals Gij wilt, die den gulden oorspronck (het gedicht)
gemengd heeft met Hippocratisch nat. Moet men nu eene klankspeling aannemen
bij Python (en hoe zou de Brune anders aan deze vreemde uitdrukking, die hier zoo
verre lag, gekomen zijn?) dan is het niet meer dan natuurlijk bij Hippocratisch nat
aan eene dergelijke met de Hippocrene te denken.
2o. Hippocratisch nat en hypocras zijn eigenlijk hetzelfde. Vgl. Littré i.v. ‘Cette
préparation étant appelé vinum Hippocraticum (vin d' Hippocrate) dans les anciens
lexiques médieaux, hypocras malgré la fausse orthographie doit venir de
Hippocraticus, dérivé de Hippocrates nom du fameux médecin grec, qui vivait dans
le Vième siècle avant l'ère chrétienne.’
Maar wanneer de Dichter als Dokter optreedt, dan kan hij met den drank, dien hij
mengt, geene zinnestreeling beoogen, doch enkel en alleen genezing van de ziekte,
in casu, de Modezucht.
Gij hebt mij dus in mijne meening versterkt, dat Python-Pythius de als geneesheer
optredende dichter en Hypocras-Hippocrene het genezing beoogende gedicht is.
Bl. 12. Dan soud' ick en alle menschen, etc.
Gelijk ik in mijn inleidend woord tot de Nalezing op Nederl. Klass. III, 2de Uitgave,
zeide, lagen mijne aanteekeningen op de
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eerste Uitgave gereed, toen de tweede verscheen. Ik heb deze toen slechts vluchtig
kunnen doorloopen en de verkeerde verklaring dezer passage niet opgemerkt. In
mijne pasverschenen Huygens-Studiën heb ik dien misslag (bl. 8) hersteld.
Bl. 16. en noyt en hadd' ghekent.
Ook ik vatte aanvankelijk deze woorden op in den door U daaraan toegekenden zin;
doch het afkappingsteeken achter hadd', dat in alle edities voorkomt, doet duidelijk
zien, dat wij hier met een wenschenden zin (conjunctivus optativus) te doen hebben.
De door U gewraakte verklaring is dus de juiste.
Bl. 22. als een verlegen schip.
Met Verdam houd ik het ervoor, dat de uitdrukking eene tweeledige verklaring toelaat,
al schenk ik de voorkeur aan de tweede. Deze is ook niet onduidelijk; doch ik erken,
dat door U op heldere wijze is aangetoond, hoe verlegen tot de bet. van versleten
gekomen is. Dit van Verdam te vergen, die aan een eng bestek gebonden was, is
echter wel wat veel geeischt.
Bl. 30. benijdt.
Ik voel geene roeping om een man, als Prof. Verdam, iets uit de handen te nemen.
In afwachting echter van Z. Eds. antwoord maak ik er U opmerkzaam op, dat in het
Mhd. naast het van neid (nît) afgeleide zwakke ww. nîden veel vaker gebruikt wordt
het sterke werkw. niden (imperf. neit, part, geniten.) Weigand houdt het zwakke
echter ook voor het oorspronkelijke.
Bl. 39 en 40. verbijstert.
Gij hebt terecht opgemerkt, dat verbijsteren hier bezwaarlijk kan beteekenen: in
buitensporigheid overtreffen. De dame zal toch niet gaarne bekennen, dat haar gewaad
buitensporig is. Uwe verklaring vind ik echter niet gelukkiger. Immers neemt men
verbijsteren in den door U bedoelden zin, dan komt men slechts tot de gedachte
maakt mijn gewaad onkenbaar, terwijl Gij er de bet. aan hecht: maakt mij onkenbaar
bij eene burgerjuffrouw.
Bij Kiliaen vind ik voor verbysteren o.a. ook opgegeven supprimere, verdonkeren.
V. Oosten, de Pr. D.I, bl. 144: ‘Zoodat mitsdien veel weeskinderen hare goede
verbijstert ende noch dagelikx afhandich gemaakt worden.

Noord en Zuid. Jaargang 9

302
Dit is m.i. het juiste: zij ontvreemdt mij mijn gewaad, maakt het mij afhandig, nl.
door het na te bootsen, wat uitnemend past bij: pronckt met mijn nieuwe vonden.
Onze dames spreken immers ook nog van iemands hoed of japon copieeren.
Bl. 42. benijden.
Het lijdt geen twijfel, of de woorden besnoeien, verminderen, en beperken, bepalen,
geven de bedoeling van Huygens letterlijker weer. Met de maat aangeven verklaart
Gij echter ook niet de bet. van besnijden, maar slechts den algemeenen zin der
passage. Ik stel voor er het volgende in te lezen: Wie zal zoo dwaas zijn, van een
vorst in zijne kleederdracht te willen beperken?
Bl. 91. braeckt en ripst.
Hier ben ik het geheel met U eens.
Bl. 93. hanght er 't Kroontgien uyt, enz.
In de herberg is hier blijkbaar eene misstelling. Hoe zou uit juist de tegenovergestelde
beteekenis van in kunnen hebben?
Ten opzichte van rij kunt Gij ook wel gelijk hebben. Doch rije, en bij afkorting
dus ook rij, beteekende vroeger ook, evenals ons rei, chorus saltantium. Zie Kiliaen
i.v.
Bl. 94. de knecht.
Het lidw. van bepaaldheid wordt hier m.i. eenvoudig vereischt door de volgende
bepaling groen licken as en gras. Het is, alsof er stond: ik, de eertijds zoo groen als
gras zijnde (gezonde)knaap, ga (kwijnen) verdorren als hooi.
Bl. 97. wat kost je 't goet gienhouwens.
Lees s.v.p. de nieuwe verklaring, die ik daarvan in mijne Huygens-Studiën geef en
zeg mij dan, of Gij ze niet veel aannemelijker vindt dan de Uwe.
Ten slotte de bekentenis, dat ik door Uwe opmerkingen, al stem ik er grootendeels
niet meê in, toch tot een helderder inzicht in de besproken passages gekomen ben en
daarvoor mijnen hartelijken dank!
Hoogachtend,
Maastricht, 28/5 '86.
H.J. EYMAEL.
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Eigenaardige samenstellingen.
In dit opstel wensch ik de aandacht te vestigen op eene reeks van samengestelde
woorden, die alle als bij- of scheldnamen van menschen dienst doen en in onze taal
welig tieren. Eigenaardig noem ik die samenstellingen, omdat hunne vorming
eenigszins afwijkt van de gewone en er nogal wat opmerkingsgave en
scherpzinnigheid toe noodig was om ze te smeden. Eene aandachtige beschouwing
dezer woorden doet ons een dieperen blik slaan in de naamgeving en taalwording.
Wie zich door een bijzonderen vorm, eene bijzondere kleur, etc. van een zijner
lichaamsdeelen onderscheidt, bekomt daarnaar veelal een bijnaam. Is het hoofd van
iemand naar evenredigheid wat te dik, dan noemt men hem daarom dikkop, niet
dikhoofd. Dikkop, omdat het woord als bij- of scheldnaam dienst doet. Het woord
kop immers heeft meestal eene ongunstige beteekenis, schoon het in uitdrukkingen
als: een fraaie kop, een knappe kop toch ook weder in gunstigen zin wordt genomen.
Evenzoo noemt men iemand, wiens buik een buitengewonen omvang heeft, een
dikbuik. Iemand, wiens hoofd met krullend haar bedekt is, wordt daarnaar een
krullebol genoemd. 't Laatste woord wordt in gunstigen zin gebezigd; vandaar de
samenvoeging krullebol. Zoo staat ook kaalkop in ongunstigen zin naast grijsaard
met gunstige beteekenis. Het gelijksoortige hecht zich in de taal aaneen. Woorden
met ongunstige beteekenis zoowel als woorden met gunstigen zin trekken elkander
aan en verbinden zich met elkaar.
Bij deze naamgeving werden ook sprongen gemaakt. Zoo noemde men een
baardeloos jonkman spottenderwijze een melkmuil, let wel, een melkmuil. Van
onbehaard, blank, ging men over tot melk. Voor mond koos men het woord muil,
dat ook in muilpeer (slag in het aangezicht) voorkomt. Het Nederlandsche volk is
niet kieskeurig, en sterk in het geven van bijnamen. Doch ook in andere talen vindt
men gelijksoortige voorbeelden. Voor ons melkmuil heeft het Fransch b.v. het woord
blanc-bec. Dikbuik, dat we zoo pas hebben genoemd, was nog niet mooi genoeg.
Ook de oorzaak van den buitengewonen omvang moest in 't woord zelf worden
nedergelegd, en zoo kwam men tot de samenstelling wijnbuik. Evenzoo gaf men
iemand, wiens neus eene verdachte kleur heeft, niet den naam roodneus maar
jeneverneus.
Van de in 't oog vallende eigenschappen der lichaamsdeelen ging de spraakmakende
gemeente over tot de kenmerkende eigenschappen van geest en gemoed, karakter en
inborst. Ook deze eigenschappen werden met den naam van 't een of ander
lichaamsdeel verbonden en zoo tot bij- of scheldnamen gestempeld. Bijna alle
lichaamsdeelen
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zijn in deze samenstellingen vertegenwoordigd, en daaronder vooral de zetel van het
verstand: het hoofd, de bol of de kop.
Iemand, die in overdrachtelijken zin stijf is, die niet toegeeft, waar 't noodig is,
kreeg den naam van stijfkop. Wie bij de eerste gelegenheid de beste driftig wordt,
ontving den bijnaam driftkop. Wie dom is, noemde men domkop, of nog wel zoo
eigenaardig: een domoor. Met bol zijn samengesteld: losbol, zwierbol, suizebol; met
hoofd o.a. loshoofd, lichthoofd en warhoofd.
Juist het lichaamsdeel, dat hoofdzakelijk bij de werking is betrokken of de
eigenschap bezit, wordt in de samenstelling genoemd. Zoo is het heel gemakkelijk
te begrijpen, waarom een mensch, die geene gelegenheid laat ontsnappen om te
lasteren, den naam lastertong heeft gekregen. Immers zonder tong geen lastertaal.
Op dezelfde wijze zijn gevormd lekkerbek, lafbek, grootbek, domoor, steiloor,
waaghals, nathals, snuifneus, wijsneus, blaaskaak, doodlid, enz. Steiloor zal wel
oorspronkelijk op ezels toegepast zijn en bij overdracht op menschen Lafbek wordt
iemand genoemd om de laffe, flauwe praatjes, die hij in den mond neemt.
Eene aanteekening verdienen ook de volgende woorden. Wijshoofd, dat zou gaan,
maar wijsneus? 't Is duidelijk, dat men hierbij aan spot heeft te denken. 't Is eene
wijsheid, die in den neus schuilt en niet in het hoofd, heeft men daarmede willen
zeggen. Zoo zegt men ook: hij steekt zijn neus overal in.1)
Het woord blaaskaak doet denken aan den kikvorsch uit de fabel, die zoo groot
wilde zijn als de os op het weiland, en zich daarom uit al zijne macht opblies. Zijne
kaken begonnen te zwellen, zijn vel spande al meer en meer, tot hij eindelijk borst.
Met het woord lid in doodlid wordt waarschijnlijk niet een lid van 't menschelijk
lichaam bedoeld, maar een lid van een genootschap. Oorspronkelijk zal die naam
gegeven zijn aan iemand, die zich in 't geheel niet meer aan de vereeniging stoort,
die geene teekenen van leven meer geeft, en dus als lid dood is. Een dood lid werd
een doodlid, een sul. Die overgang ligt voor de hand.
Opmerking verdient het, dat het woord dom b.v. zich niet met het woord hoofd
vereenigt, maar met kop. Daar de samenstelling in ongunstigen zin gebezigd wordt,
was het woord hoofd er blijkbaar te goed voor. Om dezelfde reden paart zich ook
het woord laf met bek en niet met mond. Zoo ook driftkop en niet drifthoofd, lekkerbek
en niet lekkermond. Het spraakgebruik is ook hier echter niet consequent, want naast
warkop wordt ook warhoofd gebe-

1) Van iemand, die nogal schrander is, zegt men wel eens: ‘Hij heeft veel snot in den kop (in
't hoofd).’ Volgens de spraakmakende gemeente schijnt er dus verband te bestaan tusschen
de afscheiding der slijmvliezen in den neus en de mate van verstand.
v.A.
In Twenthe zegt men van zoo iemand: Hi het darmen in 'n kop.
RED.
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zigd en zelfs slechthoofd komt voor. Voor de andere lichaamsdeelen zijn geen twee
benamingen in gebruik.
Opmerkelijk is het ook, dat woorden, die goede eigenschappen te kennen geven,
zich niet tot dergelijke samenstellingen leenen. Men spreekt niet - in gunstigen zin
- van een wijshoofd, een eerlijkborst of een edelhart. De genoemde samenstellingen
hebben bijna zonder uitzondering eene ongunstige beteekenis: 't zijn bijof
scheldnamen.
Waar de namen der lichaamsdeelen te kort schieten, smeedt men woorden met
aard en ik, zooals valschaard, ruwaard, vuilik en botterik. En ook deze woorden
hebben meestal een ongunstigen zin.1)
De ongunstige beteekenis dezer samenstellingen is eene eigenaardigheid onzer
taal, en wil men onzen taalschat uitbreiden, dan zal men analogice wel woorden
kunnen smeden als pruillip, gluipoog en pruttelbek, maar moet men geene
samenstellingen vormen als edelhart, eerlijkborst, enz. Evenmin zal men woorden
mogen vormen als vlijtigaard en schoonik. Ze strijden met ons taaleigen.
Samenstellingen, door afleiding bewerkt, vindt men in onze taal wel in gunstigen
zin, b.v. rondborstig en goedhartig, maar alleen als adjectieven.
Ook met de namen der kleedingstukken heeft men gelijksoortige samenstellingen
gevormd als met de namen der lichaamsdeelen. Zoo noemt eene praatzieke vrouw
niet oneigenaardig eene babbelkous. Babbelen en kousen breien kunnen best
samengaan, en gaan ook veelal samen.2) Over 't woord blauwkous zie men den vorigen
jaargang van N. en Z. bl. 4. Een predikant kreeg den bijnaam zwartrok, een matroos
dien van pikbroek. Een luiaard wordt ook een luiwammes genoemd.3)
In 't geven van bijnamen aan menschen is de spraakmakende gemeente nog veel
verder gegaan. Ze heeft vergelijkingen gemaakt tusschen de menschen en de dieren
of dingen, en het voornaamste punt van overeenkomst in een enkel samengesteld
woord neergelegd. Eene vrouw, wie het niet aanstond, dat haar man over elke
nietigheid knorde of bromde, wilde hem om die reden een bijnaam geven. En ze
noemde hem niet brombek, neen, ze vergeleek hem bij den pot, die te vuur hangt, en
die ook zonder ophouden bromt of pruttelt, als 't water kookt. Daarom noemde ze
hem brompot of knorrepot.

1) Nog in de zeventiende eeuw hadden de woorden op aart o.a. grijsaart meest altijd een
ongunstigen zin.
2) Dit is niet juist; kous is door volksetymologie ontstaan, en is eigenlijk de stam van kozen
(hgd. kosen) dat nog in minnekozen voorkomt. Vgl. achterkousig Wbdk. i.v.
3) Dit wammes behoeft nog niet wambuis te zijn. In Geld. zegt men nog: luibuis wellicht voor
luibuik (vgl. ook hangebast); wambuis van wambs (vgl. hgd. Wanst en eng. womb) beteekent
aanvankelijk niets anders dan buik, de tweede lettergreep heeft geen zin, 't was opvolgend
wambs, wambis, wambuis.
RED.
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Op dezelfde wijze ongeveer, d.i. als gevolg eener vergelijking, werd die breede rij
van schilderachtige woorden gevormd, die in onze taal zoo welig tieren. Ik noem
slechts de volgende: brombeer, krabkat, windbuil, windzak, kemphaan, zuipkalf,
smulpaap, zoutzak, zuiplap, klik- of klapspaan, smeerpoes, woelwater, wildzang,
kleumkat, ijdeltuit, wildebras, ballast, landrat, dwingeland, malloot, Janhen,
schraalhans, groothans en pochhans.
De meeste van die samenstellingen zijn duidelijk genoeg, enkele echter behoeven
eene aanteekening.
Het woord buil in windbuil is een gewestelijk woord en beteekent zak. Windbuil
is dus hetzelfde als windzak.
Een kemphaan is een vogel, die zich door zijne zucht tot vechten onderscheidt en
daaraan zijn naam verschuldigd is. Kemphaan werd ook van hanen gebezigd, die
men met elkaar liet vechten en het woord is later op menschen toegepast.
Iemand, die misbruik maakt van sterken drank, noemt men een zuiplap. Denkelijk
zag men overeenkomst tusschen een dronkaard en een lap, omdat deze ook veel
vocht kan opslurpen. Zuipkalf en nathals zijn ook geschikte benamingen voor een
dronkaard. Jeneverneus en wijnbuik hebben we reeds genoemd. Al deze benamingen,
gevoegd bij omschrijvingen als: iemand van de natte gemeente, bewijzen wel, dat
het misbruik van sterke dranken in ons land groot is.
Voor kinderen zijn de benamingen ballast, woelwater en wildebras in gebruik.
Ballast nemen de schippers in, als er geen andere vracht is te krijgen. Die naam ging
over op waardelooze dingen en vervolgens op ondeugende kinderen. Een ondeugende
jongen is een last, nog erger: een ballast. De vergelijking tusschen woelige kinderen
en het water in woelwater is juist gekozen. Wildebras is aan de scheepvaart ontleend.
Bras noemt men de touwen, waarmede men de raas en zeilen in de vereischte stelling
ten opzichte van den wind brengt. Is de bras los, dan speelt de wind er mee en fladdert
hij rusteloos heen en weer.
Iemand, die zijn neus in keukenzaken steekt, wordt een Janhen genoemd. Let wel:
een Janhen en niet een Janhaan, omdat hij zich als eene hen gedraagt. Een Janhen,
omdat Nederland het land der Jannen is, gelijk Engeland dat der John's. Zoo'n Janhen
moet het schort voor hebben, zegt men, terwijl het van eene vrouw, die voor haar
man optreedt, heet, dat zij de broek aan heeft.
Met den naam Hans wordt in onze taal de eigenschap dom verbonden. Hans is bij
zijne domheid echter ook een snoever, doch heeft niet veel in de melk te brokken.
Vandaar de namen pochhans, groothans en schraalhans.
Een verklikker heeft men vergeleken bij eene klapspaan of molen-
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klapper. Men bespeurde overeenkomst tusschen het eentonig en aanhoudend geklep
van zoo'n klapspaan en de taal van een verklikker. Klap beduidt ook reeds gesnap,
b.v. in: ijdelen klap slaan en zotteklap.1)
Eene krabkat of eene kleumkat, dat is in den haak, maar een smeerpoes? Poes
heeft toch den naam van zindelijk te zijn. Smeerlap is juist gekozen.2)
Bij het laatste lid van ijdeltuit moet men zeker niet denken aan eene tuit van een
pot; maar aan 't werkwoord tuiten blazen, toeten.
Malloot is, volgens Van Dale, eene samenstelling van mal en hoot (hoofd).
Ten slotte vermeld ik nog de eigenaardige samenstellingen weetniet, doeniet en
deugniet.
L. VAN ANKUM.

Lichtekooi.
Batavus deelt in de vorige aflevering van Noord en Zuid de verklaring mede, die ik
in De Navorscher van het woord lichtekooi heb opgegeven, en merkt daarbij op: dat
die overeenstemming [tusschen lichtekooi, en domoor, losbol, wijsneus, zwaarhoofd]
echter niet geheel opgaat, valt gemakkelijk in te zien, als men bedenkt, dat hier dus
eerst dit licht van wijf op kooi, daarna lichtekooi van 't lichaamsdeel op den persoon
moet zijn overgebracht.’ Ik moet erkennen, dat de door mij opgegevene voorbeelden
niet zeer goed gekozen zijn; de analogie tusschen lichtekooi - zooals ik het woord
opgevat heb - en b.v. zwaarhoofd is niet volkomen. Toch meen ik, dat eene dergelijke
dubbele overdracht, als door Batavus schijnt te worden gemaakt, in onze taal niet
ongewoon is. Spreekt b.v. BREDERO, bij wien, het woord zooals ook elders, als lichte
kooi voorkomt, ook niet op dezelfde wijze van dronken gat, oud vel?
En dan naar een droncke gat eene gantsche nacht te wachten
Dat mach doen die wil, maer ick nou noch nimmermeer.
Symen sonder Soeticheyt, vs. 225.

Ook hier wordt de eigenschap op een lichaamsdeel (juist niet het edelste)
overgebracht, en wordt ten slotte toch een persoon bedoeld. Zoo ook in leelijk vel,
oud vel, al kan men daarbij misschien ook aan een eigenschap van dat vel zelf denken:
Want dat leelijcke vel dat raest als waerse beseten
Symen s. S. vs. 290.
Weg met dit ouwe vel, weg met die taye Teef.
Ald. vs. 325.

MR. C.B.

1) Eigenlijk noemt men hem klikspaan; 't hier gezegde geldt eerder van klappei, een
kwaadsprekend en babbelziek (veelal oud) wijf.
RED.
2) Smeerpoes luidt eigenlijk smeerpoets.
RED.
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Boekaankondiging.
Spraakkunst en taaloefeningen.
Oefeningen op de Allernoodzakelijkste Gronden der Nederlandsche Spraakleer ten
Gebruike der Lagere Scholen, door F r a n s W i l l e m s . Antwerpen. Vanos -Dewolf.
(klein atlasf. 30 bl.)
Duitsch en Dietsch, dat is, een handboeksken ten gerieve van den Duitschleerenden
Vlaming. Iseghem, J. Dooms.
De Taalsleutel, of Vlaamsche Spraakregels. Tafelwijze gerangschikt, door P.B.
en H.V.d.B. Iseghem, J. Dooms. (kl. 4o. 68 bl.)
Stijloefeningen door A.W. S t e l l w a g e n . 8e druk. Den Haag, de Gebroeders van
Cleef. (Schoolf. 69 bl.)
Denken en Schrijven. Beknopte Handleiding ten gebruike bij de ‘Steloefeningen
in vijf Leerkringen,’ door M.J. K o e n e n . Te Groningen bij J.B. Wolters. (Schoolf.
69 bl.)
De Nederlandsche Taal, Handleiding en oefeningen 3 stukje door Y. Y k e m a ,
's-Gravenhage, Joh. Ykema. (Schoolf. 56 blz)
Als er ooit iemand lust mocht gevoelen, een overzicht te geven van de verschillende
stellen taaloefeningen, dan zal hij een berg door te werken hebben, een arbeid, waarbij
de doorgraving van de landengte van Panama kinderwerk is. Maar hij zal tevens
vinden, dat er bijna zooveel methodes (?) zijn als menschen, die boeken schrijven
en dat de een prijst als het beste, wat de ander afkeurt als het slechtste.
Alleen over het hoofdelijk corrigeeren en klassikaal behandelen der uitgewerkte
opgaven wachten we nog steeds een werkje. Waar 40 leerlingen in eene klasse zitten
is de arbeid te groot voor éen mensch en wordt ze nagelaten, dan baat het niet, of
men al streng methodisch geschreven handleidingen volgt.
Nu zijn er tweederlei oefeningen noodig nl. 1o. oefeningen in het zuiver schrijven
der taal, waarbij de leerling niet of bijna niet voor de stof heeft te zorgen, en waarbij
hij al zijn verstand kan bepalen bij spelling en verbuiging en vervoeging; tot deze
oefeningen behooren: a. het afschrijven van de les; b. het schrijven op dictée; c. het
schriftelijk navertellen van de les eerst na die zelf gelezen te hebben, dan na die te
hebben hooren lezen; d. het in het kort navertellen van een leesstuk; e. het uitbreiden
van een kort leesstukje. Zoo komt de leerling er gaandeweg toe zelf iets te verhalen
of mede te deelen en over te gaan tot 2o. oefeningen, waarbij woordenkeus, stijl en
inhoud eischen aan den leerling stellen. De meeste leerlingen der lagere school
brengen het in Duitschland tot deze laatste oefening, hier te lande, waar het onderwijs
in de moedertaal veel lager staat, zullen zeker weinig leerlingen zelfstandig een
dragelijk opstel kunnen maken, over een opgegeven stof. Volstrekt noodzakelijk acht
ik het trouwens niet, wie goed ontwikkelend onderwijs heeft genoten en de oef. a-e
heeft doorgewerkt, zal, als hij 't noodig heeft, op lateren leeftijd een goeden brief
schrijven en desnoods een opstel maken.
Op de meest uiteenloopende wijzen wordt in de bovengenoemde werkjes aan het
bereiken van het eerste doel gewerkt.
De heer F r a n s W i l l e m s heeft als schoolopziener en als algemeen bestuurder
der parochiale scholen voor de dekenij Antwerpen, genoeg kunnen zien, wat
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vullen of zinnen te laten bedenken, waarin opgegeven woorden voorkomen en geeft
goed gekozen eenvoudige oefeningen voor de spelling; de oude Nederlandsche
terminologie is gebruikt vermeerderd met eenige woorden in Noord-Nederland niet
gebruikelijk, zoo bijv. doelvorm voor datief en doelwoord voor datiefobject. Of mijn
en zijn bezittelijke voornaamwoorden of bijvoegelijke naamwoorden zijn, blijkt maar
half uit de namen ‘bijvoeglijk woord, bezitswoord’. Aan synoniemen wordt ook
bijzonder zorg besteed.
Bij een en ander bedenke men dat de schr. zich houdt aan de taal, die door een
groot gedeelte der Zuidnederlanders wordt gesproken, zoodat we niet alleen lezen
barmhertig, geëten, zweerd, zegde, slachtofferde, drij, bij middel van, noenmaal,
stronkelsteen, steunstok enz. zelfs 't woord ruut, dat in Noord-Nederland onbekend
is en zeker ook in een deel van Zuid-Nederland. Verder is de schrijver de leer van
Va n B e e r s toegedaan, dat in Zuid-Nederland de uitgangen niet afslijten, daarom
wordt de datief-e behouden in: mijnen vriende, de eind-e der vrouwelijke substantiva
behouden ook in proza: roze en getrouw aan de oudheid heet het subst. in den
‘doelvorm’ te staan in de uitdrukking: in den beginne.
De inhoud der oefeningen is blijkbaar gekozen met het oog op de opvoeding van
kinderen van Katholieke ouders, die overtuigde Vlamingen zijn. Zoo bevatten ze
ook menige nuttige les. Het is echter te hopen, dat de leerlingen geen verklaring
zullen vragen van den zin op blz. 53: ‘Begeert niemands bedgenoot.’
Duitsch en Dietsch is voor dezelfde categorie van leerlingen, zelfs kerkelijk
goedgekeurd.
Uitgaande van de gedachte, dat de meeste Vlamingen, die Duitsch leeren reeds
Fransch geleerd hebben, begint de schr. met een tabel, waarbij de klank der Duitsche
letters in Fransche woorden gehoord wordt. Nu klinkt de è van père wel niet zooals
de ä van Jäger maar 't lijkt er eenigszins op en aan gene zijde van den Moerdijk heeft
de onderwijzer in het Duitsch meer moeite met de uitspraak van het Duitsch dan aan
deze zijde. Wil de schr. dien weg volgen, dan bedenke hij echter, dat de ü van Bürger
voor de r onmogelijk kan klinken zoó als de ü in Jüngling voor de ng.
Volgens een zeer practische methode volgen nu woorden, die in het Duitsch en
Vlaamsch gelijk of bijna gelijk geschreven worden, daar is echter groot gevaar, dat
een leerling op dit voetspoor doorgaande hgd. bellen door bellen en hgd. Lindwurm
door lindworm vertaalt. Hier althans ontmoeten we mögen onder de
‘Duitsche-Vlaamsche woorden met klein verschil van schrijfwijze’ zoodat de leerling
mögen = mogen gaat houden, elders staat Rahmen = raam, wat het gewoonlijk niet
is. Daarop volgen in 23 kolommen Duitsche woorden, die analogisch als
Nederlandsche kunnen verspeld worden: wordt Auge = oog, dan raadt de leerling
wel, dat Baum wordt boom en Lauge ook loog, het wegvallen der e is elders
behandeld. Zoo maakt de leerling zonder woordenboek (eu = ui) van beugen, Beule,
Beute, Deut, deutsch, ook wel buigen, buil, buit, duit, Duitsch (de schr. gebruikt hier
veelal een kleine letter). Daarop volgt eene lijst van vooren achtervoegsels en dan
eene eenvoudige spraakkunst van 15 blz, waarbij de regel in den eenvoudigsten vorm
is uitgedrukt.
Ik heb met de woordenlijsten bij mijn lessen in het Hoogduitsch in de eerste klasse
zeer bevredigende proeven genomen, maar vond 't onmogelijk, ze anders te gebruiken
dan voor oefeningen op het bord, waarbij de leeraar op elke afwijking opmerkzaam
kan maken, ook moet de leerling nooit zelf woorden zoeken, om daarop die
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naar den stand der hedendaagsche taalwetenschap, zóo bijv. is de declinatie der subst.
en de conjugatie geheel in den trant van wijlen Meidinger!
Een en ander is hier echter niet op zijn plaats en behoort in een tijdsch. voor
vreemde talen thuis. We zouden dit inderdaad nuttige boekje dan ook niet hier
besproken hebben, ware niet dat bij denzelfden uitgever en van denzelfden schrijver
(of dezelfde schrijvers?) verschenen De Taalstudie zeer practisch maar zeer
onwetenschappelijk ingericht, 't doel was, te zorgen dat de ‘bijzonderste regels moeten
in de oogen springen.’ Vooral de volkstaal is hier als voorbeeld genomen en een
beroep op R o u c o u r t , Va n B e e r s en D a v i d moet dat wettigen. Nu is 't
uitgemaakt, dat de spreektaal bij ongeletterden veel meer verbastert, dan de schrijftaal
en de spreektaal der meer onderwezenen en al zegt heel Westvlaanderen wantaal en
wanland de woorden zijn en blijven in strijd met den aard der taal, niet omdat men
die woorden in Noordnederland niet hoort, maar omdat de aard van het voorvoegsel
wan medebrengt, dat het voor verbaalstammen en niet voor subst. gebruikt wordt.
We hebben éen subst. met wan- nl. wandaad maar dit is verbasterd van wamdaad
(Os. wamdâd, Ags. vamdaed) samenstelling van daad met het bij ons verdwenen
adj. wam (boos, slecht) dat in Os. en Ags. nog voorkomt.
Als men die twee zaken (volslagen gebrek aan wetenschappelijke waarheid en bij
voorkeur beoefening, van de gesprokene volkstaal) ter zijde stelt, is het werkje voor
Westvlamingen en hunne taalgenooten een even bruikbaar als practisch ingericht
werkje, waarvan de samenstelling inderdaad navolging verdient.
Dat ie, ei, eu en oe tweeklanken heeten, zal de schr. door geen uitspraak ter wereld
kunnen bewijzen (toch niet: ie-é, é-i, é-uu, o-é?) Dat men zeggen moet den ganschen
boek heb ik gelezen (le livre) en bij klare dage (dat.) mag waar zijn in Vlaanderen,
geen taalgeleerde, welke ook zijne moedertaal zij, zal toegeven, dat het Nederlandsch
is.
De sch. maakt toch blijkbaar onderscheid tusschen spreek en schrijftaal, althans
hij leert, dat men meestal schrijft:
blijven hoewel men zegt bluven
schouders hoewel men zegt schoers
bondel hoewel men zegt bongel
branden hoewel men zegt brannen
dulligheid hoewel men zegt dullighiid
nievers hoewel men zegt nieversten
zaagsken hoewel men zegt zaagsche
hondje hoewel men zegt hondigi
ik hoewel men zegt ikke
gij hoewel men zegt jou
wij hoewel men zegt wijlder
ons hoewel men zegt oes
gij (m.v.) hoewel men zegt gilder
veranderd hoewel men zegt gevranderd
waarom hier de spreektaal nu niet deugt voor schrijftaal, wordt niet vermeld. Blijkbaar
wil de schr. opzettelijk het Westvlaamsch verdedigen en 't heeft natuurlijk evengoed
recht van bestaan als elk ander dialect, maar wanneer men de regels geeft: ‘de zevenste
is evengoed als de zevende’, ‘ik heb geweest is niet af te keuren’ of ‘het loochenende
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prijzen, maar het moet dan zijn door uitspraken aan de wetenschap en niet aan
oppervlakkige waarneming ontleend. Prof. David en dr. de Jager, waren in hun tijd
zeer bekwame mannen evenals Plinius en Lavoisier in den hunnen, maar gelijk geen
natuuronderzoeker in onze dagen zal beweren, dat de uitspraken der beiden laatsten
altijd afdoende zijn, zoo zal ook geen ernstig taalbeoefenaar meenen iets bewezen
te hebben alleen door zich te beroepen op hetgeen Roucourt, van Beers of David
voor een reeks van jaren zeiden, onverschillig wat de taalwetenschap later ontdekte.
S t e l l w a g e n 's arbeid brengt mij steeds de woorden der H.S. te binnen, die
spreken van ‘zware lasten’ die men legt op de schouders van anderen; maar ‘zelve
roert (men) die niet aan met een (zijner) vingeren.’ De achtste druk verscheen en er
is veel goeds en nuttigs in de oefeningen, al zou ik bij onderstaande opgaaf:
Ter behandeling in een doorloopend geheel:
‘De huichelaar is gelijk aan den tooneelspeler,’ zegt zeker schrijver, ‘en hij is te
gevaarlijker, naarmate hij zijne rol beter speelt,’
Nu wenscht men, en wel in een doorloopend geheel, 't antwoord te weten op de
volgende vragen:
a.) Wat gaf den zegsman aanleiding tot de genoemde vergelijking?
b.) Waarin bestaat het gevaarlijke van den huichelaar, die zijne rol goed speelt?
e.) Reeds vroeger is gezegd, dat geene enkele vergelijking volkomen en op alle
punten juist is. Kunt gij ook hier aanwijzen, waar de overeenstemming van den
huichelaar met den tooneelspeler ophoudt?
den geleerdsten bol kunnen tarten, antwoord te geven op vraag a. De bewerker
weet niet, wie de zegsman is, noch onder welke omstandigheden of waar hij het zegt,
hoe zou het dan mogelijk zijn te vertellen, wat den zegsman aanleiding gaf ‘tot de
genoemde vergelijking.
De vragen in § V naar aanleiding van stukken uit verschillende schrijvers gedaan,
zijn o.i. niet bijzonder geschikt, en wel omdat de leeraar in het Nederlandsch hier
zaken te behandelen heeft, die niets te maken hebben met zijn vak en die vaak
aanleiding moeten geven tot volstrekt niet kleurlooze politieke uitingen. Het groote
voordeel, dat ze geven, is dat ze den lezer bewijzen, dat lezen eene kunst is en dat
er groote vooroefening en veel oplettendheid noodig is om inderdaad te verstaan,
wat men leest.
Denken en Schrijven is eene gemoedelijke handleiding voor onderwijzers over de
wijze, waarop de heer Koenen zijne steloefeningen gebruikt wil zien en waarop hij
meent, dat zij het meeste nut zullen stichten.
De voorrede noopt ons tot de vraag, waarom de schr. na ‘twee jaar nadenken en
arbeid’ moet verklaren: ‘Hetzij aan de hoofden van scholen zelven overgelaten, te
beslissen, of deze methode van stijloefeningen al dan niet naast het Nieuwe Taalboek
te gebruiken is.’ Ook als de schr. dat niet zegt, zal ieder dat wel voor zich beslissen,
maar zeker is er bezwaar tegen, dat de ‘methode’ alleen kon gebruikt worden door
hen, die een paar dozijn werkjes invoeren door de firma Wolters uitgegeven. Of de
methode past bij eene enkele serie boeken, òf ze past bij alle! Het geheel had nader
overdacht moeten zijn! Op bl. 6 staat: Le style c'est l'homme, 't gewone citaat is: le
style, c'est l'homme, maar F o u r n i e r , die 't onderzocht, verklaart, dat in het discours
de reception staat: Le style est l'homme même. In de Oeuvres choisies staat: Ce choses
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die de juistheid van het eerste citaat bevestigt. (F o u r n i e r , L'esprit des autres 5
Ed. p. 370). De goedige verklaring van wat stellen is, (bl.8) kon gemist worden en
reg. 5 en 6 v.o. bl. 9 schreef men beter op zijn Pennewipsch:
Het stellen is een schoone zaak
En geeft het menschdom veel vermaak;

als de onderwijzer ‘de oefeningen met eenigen takt weet te leiden’ is elke les (voor
goede leerlingen) welkom!
De methode is zeker welgoed, 't geheel sluit in elkaar, daarvoor hebben we allen
lof, maar dat zoetelijke, gemoedelijke, die causerie (bijv. bl. 45, al geven we toe, dat
de woordenlijst of 't woordenboek op de lagere school niet op hare plaats is) zie, dat
is toch niet de ware toon voor kloeke onderwijzers tegen ferme jongens. Dat is het
voorbehoud, dat we maken, bij het aanbevelen eener volledige handleiding voor
jonge onderwijzers ten gegebruike bij een goede practische methode.
De Nederlandsche Taal derde stukje is een type van een schoolboek met oefeningen
zooals ze tegenwoordig bij menigte uitkomen. Al de volzinnen, die men anders uit
de leesles haalde, òf op het bord schreef, òf dicteerde, worden nu netjes in een boekje
afgedrukt om dan ‘behandeld’ te worden.
Schriftelijk dergelijke zinnen laten behandelen is ondoenlijk, omdat er nooit tijd
is, om hoofdelijk zoo veel oefeningen na te zien, maar vóor de klasse, met krijt en
bord, met een levenwekkend bezielend woord, ja dan kunnen dergelijke oefeningen,
waarin volzinnen worden verlengd of verkort, ontleed of samengevoegd, allernuttigst
zijn als uitmuntende vooroefeningen voor opstellen. Ook de eenvoudige (talrijke)
oefeningen in verbuiging en vervoeging zijn doelmatig gekozen.
Heye's versje, waarin ‘arm zijn’ boven ‘rijk zijn’ gesteld wordt, had moeten
wegblijven, de school mag geen huichelaars vormen en hoewel men soms (door
welgestelde menschen) hoort beweren: ‘armoede is geen schande’ is 't geval, dat
men iemand eer bewijst om zijn armoede (gelijk men 't anderen doet om hun rijkdom)
zeker nog niet voorgekomen: ‘Liefde en waarbeid zijn de leidsterren der opvoeding’
heette het oudtijds.
Amsterdam, 23 Juli 1886.
TACO H. DE BEER.
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Lijst van boeken
in de maanden Mei en Juni in Nederland verschenen.
Letterkunde.
a. Algemeene werken, Tijdschriften enz.
Brink (Jan ten), mevr. A.L.G. Bosboom-Toussaint, volksuitgave. post 8vo. (92
blz.) f 0.90.
Deijssel (L. van), Over literatuur. (De Heer F. Netscher). gr. 8vo. (52 blz.) f
0.50.
Charles Dickens, beschreven door zijn oudste dochter. Uit het Engelsch door
Adriane. post 8vo. (97 blz.) f 0.90.
Kloos ( Willem) en Albert Verweij, De onbevoegdheid der Hollandsche literaire
kritiek. gr. 8vo. (48 blz.) f 0.45.
Gelria, Weekblad voor Arnhem en Omstreken. 1e jaarg. No. 1. Folio. per drie
maanden f 0.65, franco per post f 0.75.
Kikeriki! Ernst en luim. Geïllustreerd Zondagsblad No. 1. (proefnummer). 4to.
(8 blz.) Per jaar (52 Nrs) f 2.- franco per post. f 2.30.
Vrije Pers (De), Onafhankelijk nieuwsblad voor het Nederl. volk. 1e jaarg. No.
1, per 3 maanden, franco p.p. f 0.75.
Vragen van den Dag. Populair Tijdschrift op het gebied van staathuishoudkunde
en staatsleven, natuurwetenschappen, uitvindingen en ontdekkingen,
aardrijkskunde, geschiedenis en volkenkunde, koloniën, handel en nijverheid,
enz., onder hoofdred. van Dr. H. Blinken A. Winkler Prins. Met medew. van
vele Nederl. geleerden. 1886. afl. 1. gr. 8vo. (blz. 1-127, met 2 platen en 1 kaart),
prijs per jaarg. v. 12 afl. f 3.90.
Zondagsblad (Het nieuwe). Lectuur voor iedereen, hoofdred. W.H. van
Heyningen, 1e jaarg. no. 1. fol. per 3 md. fr. p.p. f 0.37½.
Eymael (H.J.), Huijgens-studiën. Nalezingen met critische aanteekeningen op
‘uitgaven van C Huijgens' werken, door Verwijs, Verdam, Bilderdijk, van Vloten
en A.W. Steliwagen’. gr. 8vo. (8 en 160 blz.) f 1.90.

b. Romans, Novellen, enz.
Ahlgren (Ernst), Geld. Vrij naar het Zweedsch door Ph. Wijsman, roy. 8vo.
(272 blz.) f 2.90.
Anstey (F.), De geroofde godin. Fantastische novelle. Naar het Engelsch door
Gerard Keller, post. 8vo. (247 blz.) f 1.90 geb. f 2.40.
Broughton (Roda), Belinda. Uit het Engelsch, door Maria van Terp. 2 dln. post
8vo, (264 en 257 blz.) f 4.50.
Creola, Anna Steinfort. gr. 8vo. (156 blz.) f 1.90.
Dekker (D.), Cornelis dito. Een held in stormgevaar, 2e druk. post 8vo. (21 blz.)
f 0.25.
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Duijl (C.F, van), Nederlandsche typen en schetsen. Met platen van Bos. 2e
bundel. post 8vo. (240 blz. en 4 pl.) f 1.50 geb. f 1.90.
Edgren (A. Ch.), Levensstrijd, naar het Zweedsch door Ph. Wijsman. 2e bundel.
post 8vo. (220 blz.) f 2.25,
Emants (Marcellus), Monaco. Drie typen geschetst. 2e druk. post 8vo. (210
blz.) f 1.90 geb. f 2.40.
Heimburg (W.), De andere. Uit het Hoogd. door Hermina. roy. 8vo. (269 blz.)
f 2.75.
Hildebrand, Camera obscura. 16e, met zorg herz. druk. (Volksuitgaaf, post 8vo.
(XII en 360 blz.) f 1.50; geb. in linnen f 1.80; in prachtb, verg. op snêe f 2.75.
Hoet (Will. J. ten), De Protestanten en andere novellen. post 8vo. (250 blz.) f 2
50
Jonathan, Waarheid en droomen. 7e druk. gr. 8vo. (VI en 423 blz. en titelpl.)
geb. verg. op snee f 3.90.
Kungo, Twee moderne sprookjes. post 8vo. (134 blz.) f 1.50.
Mariager (P.), De bestuurder van Rhodos en andere Grieksche verhalen. Uit
het Deensch vertaald door J.H. Groenewegen. post 8vo. (XII en 273 blz.) f 2,50.
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Murray (David Christie), Gouden visioenen. Uit het Engelsch door C. Baarslag.
gr. 8vo. (2 dln. 292 en 279 blz.) f 5 90.
Ouida, Strathmore Naar het Engelsch bewerkt door Cornélie Huijgens. 2 dln.
gr. 8vo. (VII en 343 en 312 blz.) f 6 50.
Jhr. H.J. de Beaufort, Prins of Koning? historische novelle 4to. (201 blz.) f 3,90
geb. f 5.
Raimund (Golo), Eva. Naar het Hoogduitsch. 2e druk. post 8vo. (224 blz.) f
1.40.
Raimund (Golo), Geen vertrouwen. Naar het Hoogduitsch, door Mej. C.v.O.
2e dr. post 8vo. (187 blz.) f 1.25.
Scheidius (Ernest), Lichte en donkere dagen. 3e druk. post 8vo. (202 blz.) f 1.60
geb. f 1.90.
Servaas van Rooijen (A.J), Gelderland in! Herinneringen en indrukken. post
8vo. (108 blz.) f 0.90.
Smits (De Oude Heer). Volledige werken van. - Uitgeg. door zijn vriend Mulder.
3e uitgaaf. Afl. 1-3. post 8vo. (33 en 96 blz.) Per afl. f 0.25.
Compleet in 40 afleveringen.
Terburch (C.), Vanitas. post 8vo. (93 blz.) f 1.25, geb. f 1.65.
Woude (Johanna van), Het bosch van Groot-Vredestein en andere verhalen.
post 8vo. (241 blz.) f 1.90, geb. f 2.50.

c. Gedichten en Tooneel.
Bull (A.J. de), Gedichten. Volledige uitgaaf. 4e druk. Afl. 1, post 8vo. (64 blz.)
Per afl. f 0.30. Compleet in 6 afleveringen.
Laarillard (Dr. E), Stekelkruid. Een bundel rijmen. 16mo. (96 blz.) f 0,90, geb.
f 1,25.
Wallin (J.O.), De engel des doods. Dichtstuk, uit 't Zweedsch in den
oorspronkelijken versvorm in het Nederl. overgebracht door J.M. Hoogvliet,
uitgeg. onder aanbeveling van J.J.L. ten Kate. gr. 8vo. (46 blz.) f 0.70.
Wallis (A.S.C.), Gerda. Eene Noordsche Sage. Vrij bewerkt. roy. 8vo. (72 blz.)
f 1.25, geb. f 1.75.
Exodus of uittocht der kinderen Israëls uit Egypte. Drama, post 8vo. (90 blz.)
f 0.80.
Theuriet (A.) en H. Lijon, Gebroeders Lafrogne, Uit het Fransch vrij vertaald
door A.S. Belinfante, post 8vo (96 blz.) f 0 80.

d. Kinderwerkjes.
Cooper, De strikkenzetter. Aanbevolen door J.J.A. Gouverneur. post. 8vo. (173
blz.) f 0.60, geb. f 0.90
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Cron (Clara), Hanna. Uit het Hoogd. door Jacoba. post 8vo. (301 blz.) f 1.50,
geb. f 1.90.
Hofmann (Frans), Hanka, of volgt het kwade niet na maar het goede. Vert door
Suze Andriessen. post 8vo. (72 blz. en 1 pl.) f 0.30.
Hofmann (Frans), Adelbert en George. Vert. door Suze Andriessen, post 8vo.
(68 bl. en 1 pl.) f 0 30.
Hofmann (Frans), Hanka, of volgt het kwade niet na maar het goede. Adelbert
en George. Vert. door Suze Andriessen, post 8vo. (72 en 68 blz. met 2 pl.) Een
deel in linnenb. f 0.80.
Louwerse (P.), De boschwachter van Lindenstein. Kindervertellingen. post 8vo.
(60 blz. en 4 pl.) f 0.60.
Louwerse (P.), Janmaat en zijne vriendjes. post 8vo. (80 blz. en 4 pl.) f 0.60.
Marryat, Japhet de vondeling. Aanbevolen door J.J.A. Goeverneur. post 8vo.
(164 blz. en 1 pl.) f 0.60, geb. f 0.90.
Oostveen (W.F.), Het vogelnestje. Plaatjes en versjes voor 't kleine volkje. 4to.
(4 platen met tekst en geïll, omslag). f 0.40,
Oostveen (W.F.), Een katten-concert. Eene berijmde vertelling voor 't jonge
volkje. 4to. (4 platen met tekst en geïll. omslag.) f 0.40.
Oostveen (W.F.), De historie van twee kleine vogels, die de wijde wereld wilden
zien, 4to. (4 platen met tekst en geïll. omslag). f 0.40.
Oostveen (W.F.), De jonge eendjes. Platen en versjes voor onze kleine vrienden.
4to. (4 platen met tekst en geïll. omslag) f 0.40.

Onderwijs. - Schoolboeken.
Berkel (A, van), Utrechts's Hoogeschool veertien jaren na het begin en veertien
jaren voor het einde der 19e eeuw, 1814 en 1886. Historische bijdragen. gr.
8vo. (113 blz. met geïll, omsl.) f 150.
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Loncq GJz. (G J.), Historische schets der Utrechtsche Hoogeschool tot hare
verheffing in 1815. roy. 8vo, (10 en 340 blz.) f 3.25.
Wijnne (J.A.), De Utrechtsche hoogeschool in vorige eeuwen. Een redevoering
ter herdenking van het 250-jarig bestaan der Universiteit. roy. 8vo. (46 blz.) f
0,90.
Swinderen (O.Q. van), De wetgeving op het lager onderwijs in Engeland. gr.
8vo. (60 blz.) f 0,75.
Naamlijst van onderwijzers en onderwijzeressen aan kweekscholen en
rijksnormaallessen in Nederland. Verzameld door S. de Jong Jz. post 8vo. (IV
en 64 bl.) f 0.45.
Dejardin (C.), Choix de morceaux des meilleurs écrivains français des 17e, 18e
et 19e siècles, accompagnés de notices. post 8vo (XII en 354 blz.) f 1.90.
Disse (J.S.G.) en L.D. Labberté, Praktijk der Gymnastiek. Handleiding ten
gebruike bij het Gymnastiek-onderwijs aan jongens van de Lagere School, met
muziek en 200 fig. post 8o (XV, 314 en 12 blz.) in linnen band f 0,50.
Doijer van Cleeff (Dr. G.), Leerboek der Scheikunde. 1e stuk. roy. 8vo. (XII
en 112 blz. met pl.) f 1,25.
Droogleever Fortuin (L.) Theoretische en practische handleiding tot het Dubbel
Boekhouden, benevens Formulieren van in den handel het meest voorkomende
boeken, documenten euz. 2e verm. uitg, 1e afl. Theorie, post. 8vo. (106 blz.) f
0,90.
Gauthey (Aime), La Gerbe. Livre de lecture, de traduction et de récitation à
l'usage des Ecoles Moyennes et des Gymnases. le partie. post 8vo. (XII en 205
blz.) f 0,90.
Haastert (E.F.L.) en J.C. Knoest, Der Jugendfreund. Ein Lesebuch für Schule
und Haus. post 8vo. (VIII en 228 blz.) In carton f 1.20.
Horn (M.) Hoogduitsch leesboek voor de Hoogere Burgerscholen en Gymnasia
en voor scholen van meer uitgebreid lager onderwijs, 2 stukjes. post 8vo. (168
en 164 blz.) Per stukje f 1.
Handleiding voor vrouwelijke Handwerken. De verschillende soorten van
handwerken voor school en huis, door de redactie van ‘De Gracieuse’. Onderricht
in het Tapisserie-, Holheim-, Fantasie- en Point-Russe-borduurwerk, met meer
dan 225 afbeeldingen tusschen den tekst. breed 8vo. f 0.60.
Kinkel (Gottfried), Otto der Schütz. Eine Rheinische Geschichte in Zwölf
Abenteurn. Mit Noten und Erläuterungen für die Niederl. Schule, herausgeg
von E.A.H. Seipgens 16mo. (114 Seite). f 0.40.
Kampen (G.B. van), A class-book of English prose and poetry, comprehending
a progressive course of reading for the use of junior classes selected and
arranged. Part I. post 8vo. (6 en 172 blz.) Gecart f 1,10.
Roorda (P.) Engelsche spraakkunst voor schoolgebruik. dl. I. gr. 8vo. (VII en
176 blz.) f 1,25.
Rutten (M.M.L.) Overzicht der Wereldgeschiedenis. 1. Oude geschiedenis. post
8vo. (146 blz.) f 1.Snijders (A.J.C.) Handleiding bij het onderwijs in de Plant- en Dierkunde. 1e
cursus, post 8vo. (81 blz. met pl.) gecart. f 0.60; Id. 2e cursus (102 blz. met pl.)
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gecart. f 0,60; Id. 3e cursus (168 blz, met pl.) gecart. f 0,90; Id. 4e cursus (167
blz. met pl). gecart. f 0,90; Id. 5e cursus. (De bouw en de levensverrichtingen
van het menschelijk lichaam), (79 blz. met pl.) gecart f 0,60.
Sunier (A.), Manuel de grammaire et d'exercices Français à l'usage des Écoles
secondaires et des Gymnases. 2e année. pest 8vo (136 blz.) f 0,75.
Wisselink (D.B.), Beginselen der Algebra voor lager en middelbaar onderwijs.
post 8vo. (IV. en 74 blz.) f 0,50,
Wolter (J.), Oefeningen voor het onderwijs in het Latijn. 1e stuk. gr.8vo, (VIII
en 142 blz.) f 1,25.

Geschiedenis, - Aardrijkskunde.
Busken Huet (Cd.), Het land van Rembrand. Studiën over de Noordnederlandsche
beschaving in de 17e eeuw, 2e herz. en bijgew. druk. Deel
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I. post. 8o. (520 blz.) Pro. 2 dln. in 3 stukken f 8,50. idem in linnen stempelb.
f 9.75. Idem in marokko-led. f 12.50.
Geslachtlijst van de familie Bruijn, uit echte bescheiden en
familieaanteekeningen opgemaakt, door J.G. de Groot Jamin Jr. Bijlage tot het
Patriciaat van Amsterdam. Genealogie Boelens.) gr. folio. (18 blz.) f 2.Hompesch (de), Pauperisme en Militarisme. roy. 8vo. (46 blz.) f 0,75.
Knoop (W, J.) Herinneringen aan de Belgische omwenteling van 1830, kl. 8o.
(297 blz.( f 1.Macaulay (T.B.), Geschiedenis van Engeland sedert de troonsbestijging van
Jacobus II. 3e druk. Op nieuw herzien door J.C. van Deventer. Afl. 1, post 8o.
(48 blz.) Per afl. f 0.25. Compleet in 40 afleveringen.
Overzicht (Historisch) van de drie gebeurtenissen voorgesteld in de Maskerade,
bij gelegenheid van het 250-jarig bestaan der Utrechrsche Academie, W. Th.
Pahud de Mortanges en J.P. Hooft Graafland, Leden der Maskerade-commissie.
gr. 8o. (4 en 173 blz.) f 1.80.
Poensen (C.), Brieven over den Islam uit de binnenlanden van Java. Met een
voorrede van P.J. Veth. post. 8o, (XII en 174 blz.) f 1.75.
Ronkel (Ph. S. van), Personen des Bijbels, in bijbellezingen voor het volk. Het
boek Ruth. Afl. 1. gr. 8o. (48 blz.) Pro 10 afl. cplt. f 3.90.
Gram (Johan), In den Harz. Nieuwe uitgaaf. post. 8o. (108 blz. en titelvign.)
Wandelkaart van Utrecht en omstreken. No. I en II. Schaal 1 à 50.000, Ieder 1
vel toegevouwen f 0,30.
Wandelkaart van Baarn met Omstreken en Amersfoort. Schaal 1 à 50,000, 1
vel toegevouwen f 0.30.
Witkamp (P.H), Een voorfrefielijk zomerverblijf. Gids voor toeristen in de
Säcksische Schweitz. kl. 8o. (80 blz. met portr. plattegr. en pl.) f 0.50.

Muziek. - Schoone Kunsten.
Corneille (Henri), Klein Duimpje. Een sprookje, Moeder de Gans naverteld
door M.S. Trijtel Met zang en piano-begeleiding voor kinderen bewerkt, Roy.
8vo. (18 blz.) f 1.
Gugel (Eugen), Geschiedenis van de bouwstijlen in de hoofdtijdperken der
architectuur. Met 831 in den tekst gedrukte figuren en 6 staalgravuren. 2e verm.
en bijgewerkte druk. 8vo. (953 blz.) compleet in 2 deelen ingen. f 24 geb. in 1
deel. prachtband f 27.50, band afzonderlijk f 2.25.
Rennes (Catharina van), Voorjaarsbloemen, Een bundeltje van 12 kinderliedjes,
Amsterdam, gr. 8vo. (15 blz.) Zangstem f 0.30, In cijferschrift (methode Chevé)
f 0.40. Met Piano-begeleiding. f 0.80.
Rennes (Catharina van), Lenteleven. Op 5. Tweestemmige liederen met
pianobegeleiding (vertaling van Frühlings Zauber van Eldar) 4to. (19 blz.) f
1.50.
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Varia.
Brunings (P.F.), Onze Krijgsmacht. 26 platen met bijschriften. roy. 8vo, (108
blz.) Gecart f 4. -, geb. f 5.
Eeden (F.W. van), Onkruid. Botanische Wandelingen. 2 dln. (8 en 214 en 240
blz.) kl. 8o. compl. f 240, geb. in één band f 2.90.
Meijer (M, Wilhelm), Wandelingen door het gebied der sterren. Astronomische
feuilletons. Uit het hoogd. (Vertaling van W.R. Hauff). post 8vo. (8 en 347 blz.)
f 2.95, geb. f 350.
Optocht (Gecostumeerde) van heeren leden van het studentenkorps der
Utrechtsche hoogeschool, bij gelegenheid van haar 250-jarig bestaan. Geteekend
door Anth. E. Grollman, gelith. door Treslong en Co. fol. (6 chromolith platen
met lith. titel). f 12.50.
Optocht (Gecostumeerde), Goedkoope uitgave met verkl. langw. 8vo. (6 gelith.
pl.) f 1.Rinkes Borger (J.), De boterkwestie. Eene bijdrage tot de kennis van den
Spencer (Herbert), De mensch tegenover den staat. Vertaald door A.R.
Arntzenius. roy. 8vo. (VII en 130 blz. f 1.80.
Steenhuis (Dr. L.), Wêer en klimaat. Handboek der meteorologie. roy. 8vo. (XV
en 196 blz. met titel en vignet). f 2.25.
Uilkens (J.A.), Indische vertoogen. 2e serie, No. 1-10. gr, 8o. (95 blz.) f 0.50.

Noord en Zuid. Jaargang 9

317

Waarom slagen er zoo weinig hoofd- en hulponderwijzers en hoe
staat het ten onzent met het onderwijs in de moedertaal.1)
‘Toen wij indertijd klaagden over de wijze, waarop de Nederlandsche jeugd hare
moedertaal op de scholen leerde, kwamen verscheiden onderwijzers, ja zelfs 't
onderwijzersgenootschap er tegen op. Wij hadden ons, ongelukkig! tegenover hen,
die zóó het Hollandsch onderwezen, den naam van “schoolmeesters” laten ontvallen,
omdat we het geen onderwijzen heeten konden, en dit had kwaad bloed zelfs bij
goede harten gezet. Wij lieten daarom de zaak maar rusten. Trouwens andere
deskundigen namen onze partij op en leverden vele bijdragen tot bewijs onzer
bewering.
Thans is de zaak van het taalonderwijs ter sprake gekomen in het Genootschap
van leeraren aan de Gymnasia naar aanleiding der vraag: in hoeverre de lagere school
mede schuldig is aan de veelal onbevredigende resultaten van het gymnasium.
De heer Frantzen toonde met sprekende voorbeelden, op eene negenjarige ervaring
als leeraar en examinator gegrond, aan, hoe allerjammerlijkst het omtrent de kennis
onzer moedertaal bij het gros der jongere onderwijzers en bij de leerlingen der lagere
school gesteld is. Hij wees er op, hoe een deel der schuld van dezen
beklagenswàardigen toestand moet geweten worden aan den verkeerden ijver, dien
de schrijvers van spraakkunsten in het classificeeren aan den dag leggen. De zucht
om het aantal indeelingen te vergrooten, om gewenschte onderscheidingen aan te
brengen en de meest onverstaanbare nomenclatuur in te voeren, is daaraan mede
schuldig.
Algemeen was de vergadering van oordeel, dat het peil van kennis der
Nederlandsche taal in de lagere school, in de laatste jaren niet stijgende is.
Juist tegen dat eindeloos uitpluizen en uitrafelen van de grammatica waren we
opgekomen, waardoor zoo ten volle wordt verkregen ce qui fut blanc au fond rendre
noir par la forme.’
Aldus de Arnh. Ct. naar aanleiding van eene discussie gevoerd op eene vergadering,
waarvan het volledig verslag voorkomt in Het Schoolblad van 20 Juli.
Er is sedert 1848 steeds meer en steeds luider geschreeuwd over onderwijs, men
heeft er lofredenen op gehouden en toasten op gedronken, en wat heeft men gedaan
om het beter, degelijker, doeltreffender te maken? Sedert 15 Juni 1855, dus meer
dan 30 jaar heb ik in verschillende betrekkingen en in verschillende deelen des

1) Grootendeels het eerst opgenomen in het weekblad de Amsterdammer van 25 Juli en 1 Aug.
1885.
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lands onderwijs gegeven, ik heb de programma's steeds omvangrijker en de boeken
steeds dikker zien worden en in dezelfde mate heb ik de toegefelijkheid tegenover
de eischen der programma's zien toenemen, de bekwaamheid der examinandi zien
afnemen.
Daarbij is de practijk steeds meer op den achtergrond gedrongen en er is eene
ziekte ontstaan, die voor 1857 meerendeels onbekend was: onder de wetgevers de
examenziekte, onder de examinandi de examenvrees.
Ons was het jaarlijksch overgangsexamen op de kostschool, al duurde het een paar
weken, volstrekt geen schrikbeeld en de ouders doorleefden toen niet zooveel dagen
van medelijden verdienenden angst en spanning. Gaarne erken ik, dat er veel minder
werktuigelijk geleerd wordt dan vroeger, al betreur ik, dat de feitenkennis op
onrustbarende wijze afneemt; zeker is de kring van waarneming aanmerkelijk
uitgebreid, maar de studie is veel minder dan vroeger poging om te weten, dan
eenvoudig examenstudie, poging en oefening om examen te doen.
We laten voor een oogenblik de examens rusten en bepalen ons bij de hoofdvakken
of bij hetgeen oudtijds hoofdvakken heetten: lezen, schrijven en rekenen, die voor
de andere vakken zoo verwaarloosd zijn, dat vlug en accuraat cijferen, eene sierlijke
loopende hand schrijven en duidelijk, met vereischten toon lezen ook bij de beste
leerlingen tot de zeldzaamheden behoort.
Meer dan goed lezen is niet noodig, om 't middel te hebben, alles te leeren: dat
hebben we aan Benjamin Franklin gezien. Toen hij ‘lezen kon’ verhaalt hij, had hij
't middel om alles te leeren, hij hoorde bijv. spreken over de wetenschap van
landmeten, die heel nuttig moest zijn, kocht een boek over het landmeten, las dat,
en... kon na eenige oefening zich helpen.
Hoeveel per mille onzer tallooze malen geëxamineerde medemenschen zullen
Franklin dat nadoen?
Een boek ‘lezen’ - dat kunnen ze alleen een roman, maar elk ander boek moeten
ze b e s t u d e e r e n ; maar wie veel studeeren moet, kan blijkbaar niet lezen.
De hoofdoorzaak ligt in ons taalonderwijs, dat door andere vakken verdrongen en
door allerlei gewaagde proefnemingen bedorven, steeds minder vruchtbaar en
opwekkend werkt. En het volstrekt onvoldoende onderwijs in de moedertaal is daarvan
ongetwijfeld de oorzaak.
De onderwijzers klagen over de groote moeielijkheid van het examen in het
Nederlandsch (ook thans op de vergelijkende examens, zie Het Nieuwe Schoolblad
van 16 Juli) en bij de admissie-examens klaagt men, dat de leerlingen er niets van
weten.
De toelatingsexamens aan de Hoogere Burderschool met vijf-jarigen cursus te
Amsterdam werden, ook wat het Nederlandsch betreft, de
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laatste negen jaar mede door mij afgenomen; ik was steeds beurtelings examinator
en bijzitter; de ervaring daar opgedaan, pleit niet voor het doeltreffende van het
onderwijs in de moedertaal. Op die examens werd steeds gelet op den eisch der wet,
die van de H.B. vordert ‘de vorming van ontwikkelde jongelieden’, en er werd dus
meer onderzocht of de aspiranten begrepen, wat ze geleerd hadden, dan of ze
inderdaad veel geleerd hadden of veel taalregels konden opzeggen.
Nu zou het voldoende geweest zijn, dat de jongens bewezen, dat ze verstonden,
wat ze lazen en dat ze op dicteé of in een eenvoudig opstelletje, hoofdzakelijk den
inhoud van een gelezen stuk navertellende, geen al te grove fouten maakten. Maar
van de bewaarschool af hoort men niet dan van degelijkheid en wetenschap en de
eischen des tijds, alsof de tijd ooit iets anders geeischt had, dan bruikbare menschen,
die wisten wat ze deden en deden, wat ze moesten. Aan dien natuurlijken eisch hadden
ze nooit voldaan en er moest dus geëxamineerd worden naar den schijn van het
gegeven onderwijs. Daarom werd 't eenvoudigste en noodzakelijkste gevraagd en
wel zoó, dat niet de zoogenaamde ‘wetenschap’ werd gehoord, die men kan napraten,
maar alleen datgene, wat men kan zeggen, als men een en ander heeft begrepen.
Bij de examens van dit jaar examineerden we 52 aspiranten en bij deze allen was
er maar éen, die de klinkers kon opnoemen; 't was er een, die 't vorig jaar niet geslaagd
was, die toen die vraag ook had gehad, en die zich nu, vóor hij naar 't examen ging,
eerst daarnaar had geïnformeerd. De meesten konden 't verschil tusschen sterke en
zwakke vervoeging niet opgeven, evenmin als 't verschil tusschen sterke en zwakke
verbuiging. Bijna niemand kon den genitief der persoonlijke voornaamwoorden
opgeven, ze noemden altijd mijns, zijns enz. De verwantschapte medeklinkers kenden
de meesten niet en hoewel ze de scherpe, in de woorden 't kofschip bijeenvonden,
kwam op de vraag: ‘welke is de voorlaatste?’ geregeld ten antwoord: sch! Wanneer
de adjectiva niet verbogen worden, was hun onbekend, maar de verbuiging van het
adj. goed konden ze evenmin opgeven. Op de vraag: ‘Welk woord is goed in: Hij is
goed’, luidde het antwoord terecht: ‘een bijvoegelijk naamwoord’, maar datzelfde
antwoord kwam op de vraag: ‘Welk woord is goed in: Hij schrijft goed.’ Welk verschil
is er tusschen den nominatief van den 3e pers. van het pers. voornaamw. in het
Enkelvoud en in het Meervoud? Geen antwoord. Waarom is kunnen onregelmatig?
Geen antwoord. Een antwoordde: ‘omdat het verleden deelwoord is gekund.’ En op
de vraag: ‘Hoe zou dat dan zijn als het regelmatig was?’ kwam ten antwoord: ‘Dan
zou het er geen hebben.’
De mannen van het vak zullen toestemmen, dat een en ander
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niet pleit voor de degelijkheid van het onderwijs in de moedertaal, en ze zullen tevens
moeten erkennen, dat op dergelijke gronden door de leeraren in vreemde talen
moeielijk kan worden voortgebouwd. Geen wonder, dat op de eindexamens de cijfers
voor de talen niet hoog zijn, in de lagere klassen moet het onderwijs in de moedertaal
worden aangevuld en in de hoogere.... vragen wis- en natuurkundige wetenschappen
het leeuwendeel.
De onderwijzers der aspiranten zijn evenwel maar in geringe mate schuld van deze
treurige resultaten; de hoofdschuldigen zijn de examinatoren, die van de aanstaande
hoofd- en hulponderwijzers ‘doode wetenschap’ vragen, in plaats van degelijke
kennis, het zijn de mannen, die boeken schrijven, waaruit niemand zijn moedertaal
kan leeren spreken, schrijven en verstaan, het zijn de mannen, die Nederlandsch
hebben geleerd uit eene spraakkunst in plaats van uit de werken onzer beste schrijvers,
mannen die niet lezen, die geen vreemde talen verstaan, die geen bibliotheek hebben.
De negen jaargangen van ons tijdschrift leggen een treurig getuigenis af voor de
waarheid van dit beweren.
De schilder, de beeldhouwer, de componist vormt zich niet door het lezen van een
paar handboeken over aesthetica, perspectief en harmonie- en compositie-leer, maar
door kennis te nemen van het beste, wat de grootste meesters op hun gebied hebben
gewrocht. Zoo zou de jonge Nederlander en met meer recht nog de aanstaande
onderwijzer, moeten leeren zijn moedertaal te verstaan, te spreken en te schrijven
door voor alle dingen er nauwkeurig acht op te geven, hoe hoogst beschaafde en
hoogst ontwikkelde Nederlanders hunne taal spreken en schrijven. Maar ze hooren
die niet, waar ze te hooren zijn en ze lezen ze evenmin; want ‘dat vragen ze niet op
het examen.’
Waar de lessen gegeven worden door iemand, die niet leest, daar zullen de
leerlingen niet leeren lezen.
Onze professoren in de Nederlandsche taal aan de verschillende Universiteiten
zullen meerendeels bezwaarlijk kunnen voldoen aan de eischen, die op de
onderwijzers-examen voor de Nederlandsche taal gesteld worden niet alleen voor
hoofd- maar zelfs voor hulponderwijzer. De terminologie heeft men willen
vereenvoudigen en duidelijker maken en praat nu van een onvoltooid verleden
toekomenden tijd en andere fraaiigheden, die alleen verwarring kunnen veroorzaken
en waarvan de verklaring meer tijd kost dan een naam waard is, nog daargelaten, dat
praesens of tegenwoordige tijd tevens bij het aanleeren van alle andere talen dienst
kan doen. Zijn de Nederlandsche onderwijzers inderdaad zóo geniaal, dat zij noodig
achten en uitvinden, wat in geen ander land bestaat? Bij het onderwijs in de moedertaal
in Frankrijk, Engeland, Duitschland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Spanje,
Portugal en Italië be-
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dient men zich van dezelfde grammaticale terminologie, die bij het onderwijs in
Latijn en Grieksch gebruikelijk is.
Alleen in België, wordt hier en daar gebruik gemaakt van de hier te lande
uitgevonden namen. Het ergste is, dat de een dezen naam uitvindt en de ander een
anderen, en dat er over die namen gekibbeld wordt, als of er van heel wat gewichtigst
sprake was. Voeg daarbij de meerendeels volstrekt nuttelooze en noodelooze
soortverdeeling van de woorden, het fijne onderscheid tusschen een
voornaamwoordelijk bijwoord en een bijwoordelijk voornaamwoord, de mededeeling
dat we van betrekkelijk tegenwoordigen en betrekkelijk verleden tijd hebben te
spreken, dat we in de uitdrukking Ik schrijf een brief (praesens) met een onvoltooid
tegenwoordigen tijd te doen hebben: maar dat in: Ik heb een brief geschreven geen
perfectum voorkomt, d.i. in allen gevalle verleden tijd maar een voltooid
tegenwoordigen.
Maar die ellende kon men zich nog getroosten, 't is een geheugen-oefening even
als eene andere en hoewel dat alles hinderlijk en storend werkt, men kan er zich
overeen zetten en de arme jongens die paar dozijn woorden inpompen.
Maar erger is de negentiende-eeuwsche pijnbank, een foltertuig, dat zelfs in geen
enkel museum van akeligheden te vinden is, maar dat door onze moderne inquisiteurs
onder den naam van zinsontleding gebruikt wordt om bij paedagogische
heksenprocessen de schuldigen te ontdekken. Wie Latijn en Grieksch geleerd heeft,
weet bij ondervinding, hoe noodzakelijk ontleden of partes maken is, hoe vervelend
men 't ook vinde. Het wordt echter na verloop van tijd zulk een gewoonte, dat men
onwillekeurig een zin eerst ontleedt, zoodra men moeielijkheden vindt. Zoo is de
ontleding van een moeielijken zin volstrekt noodzakelijk en de gymnasiast ontleedt,
ook al is hem dat niet bevolen, en wel, omdat hij den zin anders niet kan vertalen.
Maar het zal niemand in de gedachte komen een zin te laten ontleden, dien ieder
verstaat. Ieder klein kind verstaat den zin: ‘Des Zondags wordt hier niet verkocht’
of den zin: ‘Het zit daar zoo prettig aan het Tolhuis’, maar ik verzeker u, dat er heel
wat aan vast is, eer ze die zinnen ontleed hebben. Niet alleen, dat er zoo omstreeks
vier dozijn verschillende zinnen zijn uitgevonden, maar de deelen der zinnen worden
weer onderscheiden in wie weet hoeveel soorten en het is voor den Nederlandschen
staatsburger van overwegend belang gebleken, dat hij het onderscheid kenne tusschen
nevenschikkend en onderschikkend zinsverband, tusschen aaneenschakelende,
tegenstellende, en redengevende zinsverbinding, tusschen doelaanwijzende,
beperkende of vergelijkende bijwoordelijke bijzinnen. Ook is er veel belangrijks te
zeggen over den hoofdzin der evenredigheidszinnen.
Ik hoop, dat men de lectuur van dit stuk thans zeer vervelend is gaan vinden.
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Het is volstrekt noodig, dat de lezer in die gemoedsstemming gebracht worde, opdat
hij beseffe, wat het voor een blonden krullebol van 12 of een lief meisje van 13 jaar
beteekent, op een heerlijken zomerdag vol zon en bloemen, die ellendige
droogstoppelarij te moeten verduwen.
Hoe is 't den aanstaanden hulp- of hoofdonderwijzer te moede, dat niet door studie
van de grammatica en ernstige lectuur van goede schrijvers, maar alleen door 't
afgrazen van zulk een akker vol distels en stoppels, waardig wordt geacht, zijne
moedertaal te onderwijzen, die hij dan kent, zòo als de loopjongeu uit de apotheek
de medicijnen. Voor hen bestaan er dan ook geen letterkundige kunstenaars, er bestaan
alleen menschen, die veel of weinig fouten hebben gemaakt, of dikke of dunne boeken
hebben geschreven. Zij kunnen niet lezen; want ze moeten ontleden.
Zij, die aan onze universiteiten college in Nederlandsch geven zoowel als zij, die
er Nederlandsch studeeren keuren den bestaanden toestand af en curatoren van het
Amsterdamsch gymnasium waren niet de eersten, die uitdrukkelijk een akademisch
gevormd man met het onderwijs in het Nederlandsch belast wilden zien, wel wetende,
dat die er voor zal zorgen, dat Nederlandsch verstaan en Nederlandsch schrijven dan
hoofdzaak zal wezen.
De onderwijzers zóo gevormd, vormen op hunne beurt hunne leerlingen naar hunne
eigene gelijkenis en in hun wanhoop grijpen zij overal om zich naar middelen, om
den Sysyphus-arbeid op de eene of andere wijze te volbrengen. Nu wordt de groote
uitgave van het leerboek der Nederlandsche taal, van onzen hoogst bekwamen
taalkundige Te r w e y , die ook door vele hoogleeraren zeer geacht is om zijne
degelijke kennis, maar ook de leer der zinsontleding is toegedaan, algemeen geacht,
alles te bevatten, wat de aanstaande hoofdonderwijzer noodig heeft voor het examen
in de Nederlandsche taal. Wat moet men er nu van zeggen, als men weet, dat er ook
te Amsterdam tal van scholen zijn, waar dat boek door leerlingen van 11 of 12 jaar
(wellicht nog jonger) als schoolboek wordt gebruikt.
Men brenge de wetenschap op de school, men geve daarvan, wat de leerling kan
verdragen, men vordere inspanning van den geest, veel, zeer veel zelfs, maar men
houde alle ‘doode wetenschap’ buiten het heilig verblijf, waar kinderen tot leden der
maatschappij, tot staatsburgers moeten opgeleid worden.
Moeten vaders en moeders blijven treuren bij den ongelukkigen afloop van de
examens hunner kinderen, wanneer inderdaad volstrekt noodeloos gevorderd wordt,
wat voor ieder volwassene eene reuzentaak zou zijn.
Laat onze bekwaamste kooplieden, rechters, advocaten, geneesheeren, geestelijken
de proef er eens van nemen of 't hun mogelijk is, een der vele werkjes door te lezen,
of zelfs nog maar een deel
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er van te verstaan, waaruit hunne kinderen hunne moedertaal moeten leeren.
Dat het anders kan, bewijzen bijv. de werkjes van d e n H e r t o g en L o h r ,
waaruit zeker nog veel gemist kan worden, maar die in allen gevalle niet zooveel
nuttelooze leerstof bevatten als de meeste spraakkunsten.
Men sla de belangrijkste, de meest wetenschappelijke en meest gebruikte school
spraakkunsten in het buitenland op, men zal te vergeefs naar al die spelerij zoeken,
die hier te lande hoofdzaak is geworden. Achtereenvolgens hebben Va n S c h r e v e n ,
Dr. Va n W i e r i n g e n B o r s k i , Prof. R o o r d a , Va n D a l e nieuwe folteringen
uitgevonden voor hen, die Nederlandsch willen verstaan, de cogitative jussief van
Va n W i e r i n g e n B o r s k i was indertijd spreekwoordelijk.
Voor 't Nederlandsch zinsontleding, voor het Fransch idiotismen, voor het Engelsch
regels voor de uitspraak, voor het Duitsch dialectische uitspraak, en lautphysiologie,
ziedaar, wat bij toenemende begripsverwarring bij het taalonderwijs voor hoofdzaak
zal gaan gelden en dan zal men zich ten slotte nog verwonderen, dat onze jongens
niet meer lezen, dat ze de talen, ook de moedertaal, slordig spreken en schrijven en
men zal tot 't besluit komen, dat drie vreemde talen te veel is voor de school. Men
vergeet, dat Latijn, Grieksch en Fransch jaren lang voor eene beschaafde opvoeding
noodzakelijk werden geacht en dat de bijvakken oude geschiedenis, oude
aardrijkskunde, mythologie en antiquiteiten, heel wat tijd en heel wat inspanning
vorderden. Het onderwijs in de moedertaal moet niet ophouden wetenschappelijk te
zijn, maar het moet anders worden, het moet rekening houden met de praktijk en het
groote voordeel, dat de leerlingen hunne moedertaal reeds spraken en schreven vóor
zij spraakkunst gingen leeren. De kleine spraakkunst van prof. C o s i j n , door dr.
J a n t e W i n k e l in 7en druk uitgegeven, bevat in 176 bladzijden schoolformaat
meer grammatica, dan menig dik groot 8o boek, dat over hetzelfde onderwerp heet
te handelen en daarom zou ik bijna vergeten, dat er zoo ontzettend veel spelregels
in staan, dat er tien soorten van voegwoorden worden genoemd en dat we zelfs kennis
maken met voornaamwoordelijke en voegwoordelijke bijwoorden. Overigens is hier
alleen de groote letter voor de lagere klassen bestemd, en het meeste is met kleine
letter gedrukt.
Het zou me leed doen, als het hier gezegde dezen of genen onaangenaam mocht
zijn, maar het belang der jeugd en het belang van het taalonderwijs in het algemeen
staat mij hooger dan alle mogelijke persoonlijke sympathieën. 'k Heb gewaagd, mijne
stem te doen hooren, omdat ik innig overtuigd ben van de noodzakelijkheid eener
hervorming van het taalonderwijs, zal het aan de een-
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voudigste billijke eischen der praktijk beantwoorden. Ik mocht den moed hebben,
op de gebreken te wijzen, omdat ik niet alleen voor mijzelven spreek, maar omdat
de geleerdste mannen des lands, de meest geroemde hoogleeraren en leeraren deze
zelfde meening zijn toegedaan.
Van waar de hervorming moet uitgaan?
Ziedaar eene andere vraag!
De schrijvers der boeken zijn tevens de onderwijzers en de examinatoren en als
‘deskundigen’ hebben zij alleen stem in het kapittel.
Maar kan de zaak geen onderwerp van bespreking uitmaken op vergaderingen van
schoolcommissiën en onderwijzers-gezelschappen, gelijk het dat doen zal op de
Vergadering van Leeraren, op 28 Augustus e.k. te Zwolle te houden?
Is het niet mogelijk de programma's zóo vast te stellen, dat alleen het noodzakelijke
en werkelijk nuttige en noodige vereischt wordt?
Men mag zich niet verwonderen, dat de uitslag der examen voor hoofd- en
hulponderwijzers zoo treurig is, zoo lang éen der hoofdvakken op zoo
allerzonderlingste wijze moet bestudeerd worden.
Na negen jaren naar ons beste weten gestreefd te hebben naar verbetering van ons
taalonderwijs en te hebben opgewekt tot ernstig streven naar grondige kennis en
recht verstand der moedertaal, meenden we, het recht te hebben voor onder honderde
abonnés in de bres te springen en hunne partij te kiezen tegen dwaze scholastiek en
kinderachtige beuzelarij. We weten, dat de geleerdste en invloedrijkste mannen op
het gebied der Nederlandsche taal over de zaak denken zooals wij, en de talrijke
brieven en briefkaarten vol instemming met onze artikelen in de Amsterdammer
bewijzen, dat de onderwijzers ons dank zullen weten, wanneer we hen zoeken te
bevrijden van den ondragelijken last en de eindelooze en nuttelooze moeite, die de
zoogenaamde studie der moedertaal hen kost.
Heine beweert, dat de Romeinen nooit tijd gehad hadden om de wereld te veroveren
als ze eerst nog de Latijnsche onregelmatige werkwoorden hadden moeten leeren,
en mij komt het voor, dat de Nederlanders uit de dagen van Frederik Hendrik nooit
zoo kloek, zoo degelijk zoo geleerd en zoo zelfstandig waren geweest, als ze als
kinderen gefröbeld hadden met nuffige vouwseltjes en ertenstokjes, als knapen hadden
gezinsontleend en als jongelingen zich hadden verdiept in allerlei hypothetische
beschouwingen over mineralogische verschijnselen en ‘culturgeschichtliche’
mogelijkheden.
Waarlijk bij een nieuwen druk van de Camera Obscura kan aan het hoofdstuk
‘Kinderrampen’ een belangrijk stuk worden toegevoegd. Laat ons hopen, dat dit
onnoodig worde..
Amsterdam.
TACO H. DE BEER.
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Benijden.1)
In eene vorige afl. van ‘Noord en Zuid’ hebben de Heeren J.E. t(er) G(ouw) en Th.
Stille van de 71e strophe uit Maerlants ‘Wapene Martijn’ eene verklaring gegeven,
waarmede ik mij niet kan vereenigen. Vooral die van den Heer ter G. laat m.i. veel
te wenschen over; ik twijfel er dan ook aan, of de vrager er wel veel wijzer door zal
geworden zijn.
Voor ik tot de hoofdzaak kom, wil ik even opmerken, dat het 4e vs. door den 1en
uitlegger geheel verkeerd uitgelegd is. Letten we op den zin van het 1e ged. der
strophe, dan moet de verklaring van den Heer Stille de ware zijn. Straks kom ik
hierop terug.
Waar de Heer ter G. de verklaring van dompelike ‘bijw. van dompen = dompelen,
indompelen’ gevonden heeft, en hoe hij dan voor: ‘Diere dompelike toe tiden’
schrijven kan:
Die er blindelings naar haken
(Die met alle geweld op liefdesavontuur uitgaan)

is mij een raadsel. Hij leze eens wat Dr. Jan te Winkel over dom schrijft. (6e jaarg.
No. 4, bl. 212).
De Heer St. had ter verduidelijking achter heentrekken dienen te schrijven:
(die er zich op eene domme wijze aan overgeven),

want ‘naar de liefde trekken’ is geen goed Hollandsch. En nu het laatste vers.
De beteekenis, die de Heer Stellwagen aan beniden geeft, heeft beide Heeren op
een dwaalspoor geholpen; vandaar dat hunne verklaringen bijna denzelfden kant zijn
uitgegaan en m.i. even ver van de waarheid zijn geraakt. Om dit aan te toonen dienen
we terug te gaan tot eene andere bet. van beniden, dan die de Heer Stellwagen gaf.
Vooraf echter éene opmerking, die ons vanzelf tot het doel zal brengen: In het IIIe
deeltje der ‘Ned. Klassieken’ van Dr. Verwijs (Huygen's ‘Costel. Mal en Voorhout’)
staat op pag. 30 aangeteekend, ‘dat de sterke vorm van benijden, die in 't Mnl. en
Mhd. voorkomt, de ware is’. Prof. v. Helten rangschikt echter benijden onder de
w.w., die oudtijds zwak waren en later sterk zijn geworden. (Spraakk. 2e druk bl.
19). M. i. heeft Prof v. Helten

1) We kunnen ons met het hier gezegde maar gedeeltelijk vereenigen en komen op de zaak later
terug. Of de etymologie dezer woorden inderdaad vast staat durven we niet onvoorwaardeijk
beweren. Er is daarover zeker nog wel wat anders te zeggen. Daarover in een volgend No,
Red.
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gelijk, en behoort benijden tot die w.w., welke door middel van 't voorvoegsel be
van een subst. zijn afgeleid. De bet. dezer w.w. is dikwijls: voorzien van datgene,
wat het grondwoord uitdrukt - vergel. bedijken, bemannen, begeeren enz.
Maar welke bet. had nijd vroeger?
Prof. Beckering Vinckers zegt (Taal- en Letterbode I bl. 298) dat 't subst. nîdh. in
't Ags. rechtstreeks voor kwelling, foltering, pijniging wordt gebruikt. ‘Ook het Oudn.
subst. nîdh. komt ongeveer in denzelfden zin voor als in 't Ags.’ Het is weer derivaat
van den wortel ni, die ook in lat. nitor bestaat (streven naar). Zoo zal dan (iem.)
benijden oorspr. beteekend hebben: (iem.) van zijn kwelling, foltering, pijniging
voorzien = (iem.) kwellen, folteren, pijnigen. Of is 't soms mogelijk dat benijden van
't oorspr. niden (nidhan) is afgeleid, en be alleen versterkende kracht heeft, zooals
in betuigen, beramen enz.? In allen gevalle: de beteekenis, waarmede wij in het Ndln.
te doen hebben blijft dezelfde.
Nu rest ons nog te onderzoeken, welke beteekenissen nijd en benijden in verloop
van tijd gekregen hebben. De plaatsen, waar ik beide woorden aantrof, zal ik hierbij
opgeven, te meer daar de verklaring in de glossaria mij niet altijd bevredigde. Indien
ook ik somtijds dwaal, brenge men mij op den rechten weg terug.
Gemakshalve zal ik de verschillende bet. vooraf opgeven.

nijd.
1. kwelling, foltering, pijniging.
2. haat, verbittering, wrok.
3. afgunst, wangunst.

benijden.
1.
2.
3.
4.

kwellen, folteren, pijnigen.
vijandig behandelen, bestrijden.
niet kunnen velen, verdragen, uitstaan.
afgunstig zijn op.

nijd in de 1e bet:
Nat. Bl. III, vs. 3568.
Die ghier sine ionge voet
Tote dat komt die wintertijt,
Ende dan wast onder hem die nijd:
So iaghet hise van hem dan,
Want die proye naeuwet voort an.

Of het woord in dezen zin op nog meer plaatsen voorkomt is mij onbekend.
2. bet. van nijd:
Wapene Martijn I strophe 46.
Nijt is weder ende voert
Meester int lant ende in die poert.1)
1) Niet altijd, gelijk bijv. bewandelen belegeren betichten. - (iem.) benijden is dus (iem.) voorzien
van zijn nijd, m.a.w. zijn nijd op iem. richten. Behalve beuiden bestonden in ogerm. nîden
en genîden (haten, vervolgen.)
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Van den Lande van Overzee 28:
Om scat so gaepstu wide
Elc is op andren vol van nide.

Leekensp. B, II C. 48, vs. 343:
Daar vaehtmen met nide groot.

Heil. Sacr. v.d. Nieuw. 827:
Al dreygen mi di heiden grooten nijt
Believet u, tsal haest ghekeert sijn.

De 2 volgende plaatsen ontmoette ik in de bloemlezing van Verwijs. Het glossarium
geeft de 3e bet. op; m.i. past de 2e beter.
Floris en Bl., bl 175 vs. 334:
Ic sie wel ende kinne dat ghijt sijt
Die van mi nam u vader dor nijt.

Hist. v. Troyen, bl. 137 vs. 18:
Men hielt den vrede sonder nijt.

Onder het lezen rees bij mij het vermoeden, dat in het laatste voorbeeld de bet. van
haat, verbittering, wrok, reeds op den achtergrond was geraakt en sonder nijt een
gewone versterkingsformule is geworden tegenover met nide dat in den Leekensp.
voorkomt en door Prof. de Vries als ‘eene gewone uitdrukking van vechtende partijen’
wordt opgegeven. De zin zon dan zijn: ‘Men bewaarde den vrede ongestoord’. Heeft
dit vermoeden eenigen grond?
De 3e bet. van nijd, die ook nu nog in leven is, trof ik aan bij Brandt in een lijkdicht
op de Groot. De Seine, het hoofd uit 't water opstekende zegt: ‘Vergeef het mij, ik
zeg 't uit wrok noch haat, maar nijt.’
En nu benijden.
De 1e bet. vindt men m.i. in Maerlants ‘Van der Drievoudichede str. 26, hoewel
het gloss. de 2e opgeeft. Men oordeele:
Die menscheit liet hare besniden,
Doepen, proeven in dien tiden
Van den ouden viant;
Soe liet hare vaen ende beniden
Daerboren hande, voete, siden
Soe starf, dus eist becant.

Hier is immers, ‘vijandig behandelen, bestrijden’ een te zachte uitdrukking voor het
lijden van Jezus?
Ook in het XXXIIIe ref. a. 8 van Anna Bijns meen ik het door ‘kwellen, folteren,
pijnigen’ te moeten overzetten.
De 2e bet. heeft het: ref. XLIX. C, 10.
Ook in den Theophilus vs. 325 past, dunkt mij, beter deze bet. dan de door Prof.
Verdam opgegevene 3e. Men leest daar:

Noord en Zuid. Jaargang 9

328
Quade tonghen sijn tontsiene,
Quade tonghen sijn to vliene,
Quade tonghen sijn sere te hatene,
Quade tonghen sijn te verwatene,
Quade tonghen sijn te benidene,
Quade tonghen sijn af te snidene,
Quade tonghen sijn sere te scuwene,
Quade tonghen sijn sere te gruwene enz.
Het kan in de verste verte niet bij mij opkomen Prof. Verdams verklaringen te willen
verbeteren; alleen wilde ik vragen, of, in verband met de overige verzen, ‘niet kunnen
velen, dulden uitstaan’ den zin wel krachtig genoeg weergeeft.
In den ‘Wapene Martijn’ str. 71 hebben we ontwijfelbaar de 2e bet. van benijden,
hoewel de Heer Stellwagen, blijkens zijne opgave in ‘Verleden en Heden’ er de 3e
aan geeft.
Wanneer we het laatste ged. der strophe beschouwen in verband met het 1e, dan
blijkt ons, dat Maerlant de vrouwen vergelijkt bij wijn en vuur. Deze verblijden de
wereld, maar - men moet van den wijn niet te veel gebruiken, en het vuur op zekeren
afstand houden. - Men kan ook van het goede te veel krijgen. - Zoo is 't ook met de
vrouwen. Als de mannen verstandig waren in 't beminnen, zou de liefde een geluk
zijn; nu wordt menigeen door de liefde tot razernij gebracht omdat.... hij er zich
blindelings aan overgeeft. De vrouwen kunnen dit natuurlijk niet helpen, en toch....
geeft men haar de schuld. - De dwaze mannen zijn gelijk aan een' kleinen jongen,
die zijn mes driftig weggooit, omdat hij er zich mee in den vinger sneed.
De omweg was groot, die mij tot het doel van dit schrijven bracht. Ik beken het.
Daarom wil ik den goedgunstigen lezer, die mij tot hiertoe is gevolgd, niet verder
vermoeien en alleen de plaatsen opgeven, waar hij benijden in de 3e en 4e bet. kan
vinden.
3e beteekenis.
Anna Bijns. Ref. 1 a vs. 7. - II, d. 9. II, e. 10. - XLII, d. 8. - XLIV, d. 8. - D. Doct.
III, 507.
4e beteekenis.
Anna Bijns. Ref. XXV, a. 9. Vondel ‘Berecht voor den Lucifer.’ Reinaert 341.
Of past op de laatste plaats de 3e bet. beter?
Reinaert toch was niet afgunstig op de kippen, maar hij kon 't niet uitstaan, dat ze
zoo veilig waren, en hij er dus geen enkele van kon wegsnappen.
Oosterbeek, 1 Febr. '86.
G. LUBBERHUIZEN.
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Tot u, uw aller geluk.
Wellicht vergis ik mij niet al te zeer, indien ik, oordeelende naar eene ervaring, die
ik onlangs opdeed, aannoem, dat er onder de jongere lezers van dit tijdschrift
misschien wel een enkele gevonden wordt, die het niet geheel met zichzelven eens
is tot welke soort hij het voornaamwoord in bovenstaande uitdrukking moet brengen
en hoe hij het te schrijven heeft. Het zij mij daarom vergund, er een paar woorden
over in het midden te brengen.
Wij kunnen de uitdrukking vergelijken met andere als: hij is ons beider vriend,
de aarde is ons aller moeder, dit strekte tot hun aller stichting, zijn geluk verhoogt
ons aller blijdschap, enz.
In de eerste plaats doet zich de vraag voor, of genoemde voornaamwoorden als
bezittelijke te beschouwen zijn. Aangenomen, dat dit het geval was, dan zouden ze
vóór het Z.N.W. staande e moeten of althans kunnen aannemen, zooals bijv. z i j n e
eigen moeder, h u n n e vergalde vreugde, enz. Nu is het duidelijk, dat men niet op
dezelfde wijze kan bezigen u w e aller vreugde, h u n n e beider zuster, o n z e aller
gerustheid enz., waaruit volgt, dat de voornaamwoorden niet als bezittelijk beschouwd
kunnen worden.
Daaruit volgt echter nog niet, dat men dus zou moeten schrijven tot u aller geluk.
Om uit te maken tot welke soort de pronomina gebracht moeten worden, zullen
we de uitdrukkingen omschrijven. Hij is ons beider vriend wordt dan hij is de vriend
van ons beiden; de aarde is ons aller moeder, de aarde is de moeder van ons allen;
dit strekte tot hun aller stichting, dat strekte tot stichting van hen allen; zijn geluk
verhoogt ons aller blijdschap, zijn geluk verhoogt de blijdschap van ons allen. Het
blijkt nu zonneklaar, dat in de omschreven zinnen de voornaamwoorden ons, hen,
enz. tot de persoonlijke gebracht moeten worden en, aangezien de beteekenis der
voornaamwoorden in de niet omschreven zinnen geene andere is dan die van de
laatste, behooren die eveneens tot de persoonlijke voornaamwoorden.
De woorden allen en beiden, die de pers. voornw. vergezellen, duiden denzelfden
persoon aan en, indachtig aan de bepaling, die wijlen Te Winkel gaf van de bijstelling
of appositie - nl., dat die bestaat uit een substantivum of zelfstandig gebezigd
adjectivum, hetwelk voor het oogenblik denzelfden persoon of dezelfde zaak aanduidt
als het substantivum, waarbij het gevoegd is, maar dien persoon of die zaak voorstelt,
als staande in zekere betrekking of aangedaan met zekere hoedanigheid - brengen
wij allen en beiden tot de bijstellingen.
Uit de omschrijvingen hierboven blijkt tevens, dat wij te doen
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hebben met tweede naamvallen; de bijstellingen aller en beider staan dus eveneens
in den genitief.
Veroorloven echter de vormen ons, hun, enz. de persoonlijke voornaamwoorden
als genitieven te beschouwen?
Ter beantwoording dezer vraag beschouwen wij uitdrukkingen als uw moeders
tante, zijn zusters verjaardag, in het algemeen uitdrukkingen, waarin zelfstandige
naamwoorden zoogenaamd attributief gebruikt worden. Uw moeders tante beteekent
hetzelfde als de tante uwer moeder, zijn zusters verjaardag als de verjaardag zijner
zuster. De bezittelijke voornaamwoorden staan in den 2en naamval, zooals ook uit
de laatste vormen duidelijk blijkt. Komt nu het Z.N.W. moeder en zuster vóór het
tweede substantief en neemt het een s aan om ook zelf den naamval uit te drukken,
dan laten de bezittelijke voornaamwoorden uwer en zijner den uitgang er wegvallen.
Toch blijven beide staan in den tweeden naamval.
De bezittelijke voornaamwoorden worden beschouwd als gevormd van den 2en
naamval van de persoonlijke, die echter in het Hollandsch den uitgang er vóór het
Z.N.W. gebezigd, laten wegvallen.
Een dergelijk geval doet zich voor met de besproken tweede naamvallen der
persoonlijke voornw. ons, hun enz. Men moet ze dus beschouwen als verkortingen
van den volledigen 2en naamvalsvorm, waarvan de uitgang er is weggelaten.
De bovengenoemde uitdrukkingen zouden dus nauwkeuriger aldus luiden: hij is
onzer beider vriend, de aarde is onzer aller moeder, dat strekt tot hunner aller
stichting, zijn geluk verhoogt onzer aller blijdschap.
Deze uitdrukkingen zijn taalkundig volkomen juist en in deftigen stijl, vooral in
den Statenbijbel, komen dergelijke vormen herhaaldelijk voor.
De spraakmakende gemeente vond het echter gemakkelijk de slepende uitgangen
te doen wegvallen en alzoo ontstonden de kortere uitdrukkingen, die thans bijna
uitsluitend burgerrecht hebben.
De tweede naamval van het persoonlijk voornaamwoord van den tweeden persoon
is uwer, zoodat de uitdrukking aan het hoofd van dit opstel eigenlijk zou luiden tot
uwer aller geluk en verandert wordt in tot uw aller geluk, waarin uw te beschouwen
is als de 2e nv. van het pers. voornw.
Den Haag, Maart 1886.
P. POOT.
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De Onderwerps- en de gezegdes-zin ondergeschikte zinnen?
Green taalboek, dat handelt over de leer van den zin, of het noemt onder een der
hoofdsoorten van het onderschikkend verband, n.l. dat van de zelfstandige zinnen,
ook de onderwerps- en de gezegdes-zin.
Dikwerf dacht ik na over het karakter van die zinnen en telkens kwam ik tot het
besluit, dat ze onmogelijk op gelijke lijn kunnen gesteld worden met de
voorwerpszinnen. Ik vraag mij af: welken logischen dienst toch doen de onderwerpsen de gezegdeszinnen? En het antwoord is natuurlijk: ze houden het subject en het
praedicaat der gedachte in. B. v. 1. Dat gij hier gekomen zijt (= uwe komst alhier),
is mij zeer aangenaam; 2. Hij is nog altijd, wat hij vroeger was (= b.v. een oppassend
mensch).
Naar aanleiding van deze twee voorbeelden, zal het mij, dunkt me, niet moeilijk
vallen, aan te toonen:
1. De onderwerps- en de gezegdeszin behooren niet te huis in de rubriek
zelfstandige, onderschikkende zinnen.
2. De gedachte-uiting, waar ze een deel van zijn, heeft niet het karakter van een
saamgestelden zin.
1. De logische betrekking tusschen het subject en het praedicaat is niet van dien
aard, dat het eene deel der gedachte-uiting kan gezegd worden ondergeschikt te zijn
aan het andere, dat het eene bepaling is van het andere. Zie ik eene zelfstandigheid
en merk ik daaraan een werking, een eigenschap, een toestand, of de eene of andere
bijzonderheid op, dan koppel ik in den taalvorm tot uiting van dat, wat ik waarneem,
subject en praedicaat en ik heb een zin, een gedachte-uiting in den eenvoudigsten
vorm met de twee onmisbare bestanddeelen er in. Is dit waar: hoe kan dan de betrekking tusschen een onderwerpsof een gezegdeszin
en het overige deel der gedachte-uiting een andere zijn dan die tusschen het subject
en het praedicaat in den enkelvoudigen zin? Blijft die betrekking niet volkomen
dezelfde als ik b.v. het onderwerp in: Uw komst is mij aangenaam, of het
naamwoordelijk deel van het gezegde in: Hij is nog altijd een braaf mensch vervang
door de zinnen: dat gij gekomen zijt en wat hij altijd vroeger was?
Het klinkt dus, op de keper beschouwd, al te vreemd, te beweren, dat de
onderwerps- en de gezegdeszin behooren tot die zinnen, welke een bepaling inhouden,
zooals de ondergeschikte zinnen doen. Het onderwerp of het gezegde een bepaling
of ondergeschikt even als b.v. een voorwerp ondergeschikt is aan, logisch afhankelijk
is of tot bepaling dient van het gezegde, niemand zal stellig deze
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meening zijn toegedaan en toch leidt de consequentie er heen, als men wil volhouden,
dat de onderwerps en de gezegdeszin tot de ondergeschikte, afhankelijke of bepalende
zinnen behooren.
Missen dus de genoemde zinnen het karakter van ondergeschikte zinnen of zinnen,
die een bepaling inhonden, zooals de voorwerpszinnen, de zelfstandige zinnen, die
den dienst doen van een zelfstandig naamwoord met een voorzetsel, de bijvoeglijke
en de bijwoordelijke zinnen, we achten ons dan gerechtigd te beweren, dat ze niet te
huis behooren in de rubriek, waartoe ze door alle schrijvers over het zinsverband tot
heden gerekend worden. 2. Ik ga verder en beweer, dat de zinnen, waar ze een deel van zijn geen
saamgestelde zinnen zijn.
Wat is een saamgestelde zin?
Elk handboek over de leer van den zin stemt met mij in, als ik zeg: Het is de uiting
van ten minste twee gedachten, die een eenheid van gedachte vormen door een zekere
logische betrekking, die er tusschen aangebracht is.
En nu vraag ik: waar zijn de twee gedachten in de hiervoren genoemde zinnen
uitgedrukt?
Nemen we den eersten, dan is de onderwerpszin dat gij hier gekomen zijt zeer
zeker een zin, want de twee noodzakelijke bestanddeelen het subject (gij) en het
praedicaat (zijt gekomen) treft men er in aan, maar is dat ook het geval in: is mij
aangenaam? Hieraan ontbreekt toch het subject en aan die uitdrukking kan dus
onmogelijk de waarde van een zin worden toegekend. En toch zou hij zelfs de waarde
moeten hebben van een hoofdzin, zoo de genoemde onderwerpszin een afhankelijke
zin is.
Niet anders is het met den anderen zin.
De gezegdeszin: wat hij vroeger was is ja een zin te noemen, maar is dit ook het
geval met den zoogenaamden hoofdzin: hij is nog altijd? Immers neen. Wel tref ik
hier het subject hij aan, maar waar is het tweede noodzakelijk bestanddeel, het
gezegde? We missen het. We kunnen de uitdrukking niet anders de beteekenis van
een zin doen bekomen, dan door is als volledig gezegde aan te merken, maar dan
verandert het karakter van dat deel der gedachte-uiting: we hebben dan met een
bestaanszin te doen en ontnemen dus aan is zijn dienst in de gedachte-uiting, die
geen andere is dan om het naamwoordelijk deel van het gezegde aan het onderwerp
te koppelen. Is een onderwerp met een koppelwoord dus geen zin, en wie zou het
tegendeel willen beweren, dan zal hem zeker ook niet den rang van hoofd-zin kunnen
worden toegewezen. We komen alzoo tot het besluit, dat de genoemde gedachte-uitingen en dergelijke
ook geen saamgestelde zinnen te noemen zijn. Maar zouden die soort van zinnen soms wel tot de saamgestelde
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behooren en zou er wèl onderschikkend verband bestaan, wanneer ze gegeven worden
in vormen als deze:
1. Het doet mij genoegen, dat gij gekomen zijt.
2. Zij zijn het, die onrust stoken.
Zou het woordje het in het eerste deel dier twee gedachte-uitingen de zaak in orde
kunnen brengen?
Het doet mij genoegen en zij zijn het nu hoofdzinnen en dat gij gekomen zijt en
die onrust stoken bepalingen van het en dus ondergeschikte, bepalende zinnen?
Om dit uit te maken, vragen we ons af: wat is de dienst van het woordje het in
deze zinnen? Een ieder zal het met mij een grammatisch onderwerp en een
grammatisch gezegde noemen, en het dus elke logische beteekenis ontzeggen.
Trouwens het doet ook geen anderen dienst dan de gewone plaats in te nemen van
het onderwerp of het naamw. deel van gezegde. Het kan dan ook heel goed gemist
worden, zonder aan de volledigheid of de duidelijkheid der gedachte-uiting iets te
kort te doen. En hoe zouden dan de zinnen: dat gij gekomen zijt en die onrust stoken
als bepalingen aangemerkt kunnen worden van zoo'n woord, waaraan alleen een
grammatische beteekenis gehecht wordt?
We hebben hier dus m.i. te kiezen tusschen deze twee: het heeft geen andere dan
grammatische beteekenis, en: het heeft logische beteekenis en maakt dus in waarheid
de uitdrukkingen het doet mij genoegen en zij zijn het tot gedachte-uitingen, tot op
zich zelven staande (hoofd-)zinnen.
Nemen we het eerste voor waar aan (en wie zal er aan twijfelen?) dan kan er geen
redelijke grond bestaan, dat we de bedoelde zinnen, als een bepaling zouden kunnen
aanmerken van een in de gedachte-uiting opgenomen woordje, dat slechts de rol van
figurant vervult, waaraan geen logische beteekenis gehecht wordt. Wordt het tweede
daarentegen voor waar aangenomen, dan vervalt natuurlijk zijn grammatische en
krijgt het een logische beteekenis en dan ja kunnen de zinnen dat gij gekomen zijt
en die onrust stoken als bepalingen aangemerkt worden van het zinsdeel het uit den
hoofdzin. Maar dan verliezen die zinnen natuurlijk het karakter van onderwerpsen
gezegdeszin en worden ze inderdaad bepalende, afhankelijke of ondergeschikte
zinnen.
Wie zal echter de waarde van de zinnen, die terecht onderwerpsen gezegdeszinnen
genoemd worden, zóó voorbij willen zien, louter om ze maar te kunnen blijven
rangschikken onder de zelfstandige, ondergeschikte, een bepaling inhoudende, zinnen,
even als de voorwerps- en de bepalingzinnen inderdaad zijn?
Doch bovendien waar blijft men dan nog met de zinnen, waarin geen grammatisch
onderwerp of gezegde voorkomt, zooals b.v. wie kaatst, moet bal wachten. Ik ontleed:
wie kaatst (= elk kaatser,
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een kaatser) = onderwerp, moet bal wachten = uitgebreid gezegde; en ik doe het
goed, zou ik meenen.
Hoe zal men hier den zoogenaamden hoofdzin moet bal wachten (die echter geen
zin, laat staan een hoofd-zin, is) een onderwerp geven?
Zullen we hier, om toch maar zijn plaats onder de ondergeschikte (bepalende)
zinnen te doen blijven innemen, voor den genoemden zin schrijven: Hij, die kaatst,
moet bal wachten; om dan te kunnen zeggen: Hij moet bal wachten = hoofd-, en die
kaatst = afhankelijke zin? Maar dan verliest immers in dezen nieuwen taalvorm de
zin die kaatst ten eenenmale zijn karakter als onderwerpszin?
Nu toch is het bepaling-aankondigend voornaamwoord hij het onderwerp van den
hoofdzin en wordt aan dat woord geen grammatische doch een logische beteekenis
toegekend, en heeft die kaatst nu het karakter van een attributieven zin. Deze
saamgestelde zin behoort dus te huis bij het attributieve verband. Kent men echter aan den zin wie kaatst de logische beteekenis toe, die hij inderdaad
heeft en denkt men er dus door aan het subject elk kaatser of een kaatser, dan weer
kan aan die gedachteuiting nòch de beteekenis van een saamgestelden, nòch aan het
deel ervan: wie kaatst die van een ondergeschikten zin toegekend worden. Mij dunkt,
dat uit het vorenstaande genoegzaam blijkt, dat de gedachte-uitingen met een
onderwerps- en een gezegdeszin in de werken, die handelen over de leer van den
zin, verkeerd ingedeeld worden. Waarheen ik ze dan zou willen doen verhuizen?
Ik zou hun een plaats aangewezen willen zien tusschen den enkelvoudigen en den
saamgestelden zin in en ze beschouwd willen zien als een overgangsorde daartusschen.
Ze zijn inderdaad toch niets anders dan enkelvoudige zinnen, waarin het onderwerp
of het naamw. deel van het gezegde niet door een woord, zooals in den enkelvoudigen
zin van gewone constructie, maar door een zin wordt uitgedrukt. Ziedaar het eenige
verschil met een enkelvoudigen zin. De logische betrekking tusschen de deelen van
den zin: het onderwerp en het gezegde, is echter in beide gevallen volkomen dezelfde;
alleen de taalvormen, waarvan men zich bij de uiting der gedachte bedient, verschillen.
Met den saamgestelden zin hebben ze echter niets gemeen wat hun beteekenis
aangaat; alleen naar hun vorm, die hier onmogelijk beslissen kan, hebben ze soms
overeenkomst daarmede. J.E.K. VAN WIJNEN.
Willige Langerak 3 Febr. '86.
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Meugebet, Pal, Verlangen.
't Is mij een aangename plicht, hier mijn hartelijken dank te betuigen voor de
gelegenheid, die mij in dit geacht Tijdschrift wordt aangeboden, om nu en dan door
‘Vragen’ inlichting te erlangen omtrent bezwaren, die zich aan mij voordoen bij de
studie onzer taal. Toch moet ik zeggen aangaande de antwoorden, op enkele mijner
‘Vragen’ in N. en Z.: Dankbaar, maar niet voldaan.
Het belge niemand, dat ik thans kom met de vriendelijke vraag: Meer licht.
't Betreft het volgende:
Vraag CXLVII. Wat is de afleiding van Meugebet?
Het antwoord is eene aanhaling uit een opstel van den Heer T. van Lingen, die in
Meugebet ziet een comparatiefvorm van Meugeveel (= slokop).
Met deze afleiding kan ik mij niet best vereenigen, daar zij in strijd is met de
beteekenis van het woord, die blijkbaar ook bij Beets geen andere is, dan ons gegeven
wordt in Oudemans' Woordenboek: Meugebed. Noodhulp, bijlooper.
‘Zou ik nu noodhulp zijn of schamper meugebed.
De kindermoord van Herodes (1645) blz. 26.
Deze beteekenis heeft het woord ook nu nog in Noord-Holland, waar het voortleeft
onder de volksklasse. Daar hoort men vaak, dat een jonkman op zijne vraag: ‘Keetje,
je zuster Mina mag van avond niet uit; wil jij met me uitgaan?’ tot antwoord krijgt:
‘Ik bedank je, om voor meugebet te spelen’. Ook heeft hij kans ditzelfde antwoord
te krijgen op de vraag: ‘Keetje, ik ga van avond met je zuster Mina uit; ga je ook
mee?’
De beteekenis is: noodhulp, bijlooper; 't is geen comparatiefvorm van meugeveel.
Wie geeft mij de ware afleiding?
CXLIX. Wat is de oorsprong van pal? (in pal staan).
Het antwoord luidt: Volgens Meijer's Woordenschat is pal = vast, onbeweegbaar.’
Dit is voor ieder duidelijk, ook zonder dien ‘Woordenschat.’ Hetgeen er verder volgt
vereischt echter wel eenige opheldering: ‘Meijer verwijst voor den oorsprong naar
Winschoten's Zeeman.’
Daar velen, zooals ik, niet in het bezit zijn van dien ‘Zeemann’, zou men zeker
menigeen verplichten door in N. en Z. dien oorsprong op te geven.
CLI. In vele spraakkunsten worden uitdrukkingen als: in arren moede, in allen
gevalle enz. aangehaald als voorbeelden van sterke buiging der bijv. nw.: Waarom
noemt men dit sterke buiging?
Men antwoordt hierop met enkele aanhalingen uit Terweij.
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Had dit werk mij licht kunnen geven, ik had de vraag niet opgezonden aan N. en Z.
Toch geeft de Heer S. iets, dat ik niet in Terweij gevonden heb, nl.: ‘De sterke
Mann. en Onz. datief enkv. eindigden voorheen op e.’
Dit maakt de zaak nog meer verward en ik begrijp niet, hoe de Heer S. kan eindigen
met de woorden: ‘wij hopen met dit antwoord te kunnen volstaan.’
Het bezwaar toch voor mij zit hier: Zoowel in de sterke als in de zwakke buiging
eindigt het bijv. nw. in den 3en nv. mann. en onz. enkv. op en. Waarom rekent men
dan de beide bovengenoemde v.b. als te behooren tot de sterke buiging en niet tot
de zwakke?
CVII. Is het w.w. verlangen verwant met het bijv. nw. lang?
Hierop volgen twee antwoorden. Den Heer Th. S. ben ik zeer dankbaar voor zijne
heldere uiteenzetting der zaak. Alleen zou ik hem wenschen te vragen: Hoe komt
het, dat verlangen en erlangen zoozeer in beteekenis verschillen?
Aanleiding tot die vraag vind ik in zijn schrijven: ‘In verlangen heeft het
voorvoegsel ver de waarde van er en schijnt daarvoor in de plaats gesteld te zijn.’
Het antwoord van den Hr. W. Visser voldoet mij minder. Deze schrijft:
‘Ik verlang hem te spreken. Hier is verlangen synoniem met begeeren. Vervangen
wij nu dezen zin door: “mijne begeerte strekt zich uit tot het spreken met hem,” dan
kan men deze beteekenis aanmerken als eene uitbreiding van de oorspronkelijke, die
zich b.v. “tot het zien van hem” zou uitgestrekt hebben. Op zoodanige wijze
aangenomen, springt het begrip van lang ook duidelijk in 't oog en is de verwantschap
van lang en 't werkwoord verlanvgen duidelijk.’
Het kan liggen aan mijne kortzichtigheid, maar ik zie in deze zoogenaamde
verklaring niets dan vooronderstellingen, waarvoor geen enkele wetenschappelijke
grond bestaat.
U.
HN.

Mortepaai.
In A.C. Oudemans' ‘Bijdrage tot een Middel- en Oudnederlandsch Woordenboek’
wordt de beteekenis van mortepaai als volgt verklaard:
1o. zegt men het van een persoon, die zich aan boord bevindt, zonder op de
monsterrol te staan: een loos matroos.
2o. wordt het ook op verloren soldij, soldij aan lieden die geen dienst meer
verrichten, toegepast. Michel Michielszoon, Burlesque Notulen van 3 Nov. 1678.
Zie Scheltema, Mengelwerk, II, 137.
dat men naar menage ziet
In appoinctes van hooge jaren
Dat sijn de regte wegen niet
Om 't geld der Republiek te sparen:
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Dat is een miserabel ding
Te vallen op de oude bloeijen
Daar m' aan een paap of vreemdeling
Geen mortepaaijen durft besnoeijen.

3o. wordt ook een soldaat, die zoowel in oorlog als in vrede, altijd in dezelfde
bezetting blijft liggen, een mortepaai genoemd.
De Jager wijdt in de Taalgids van 1860 enkele bladz. aan dit woord.
Wat de etymologie betreft, verwijst de J. naar het Zeemans-Woordenboek van Mr.
J. van Lennep, waar het als morte-paie voorkomt. Van Lennep acht het òf een stuk
geschut òf een persoon, die aan boord is, zonder op de monsterrol te staan.
Het Fransche morte-paie beteekent niets anders dan doode, verloren soldij. Men
paste het vervolgens toe op de niet aangeworven matrozen, die op het schip waren,
soldaten die uitgediend zijn en het genadebrood eten: ten slotte op een loos geschut.
Ons woord mortepaai is dus de soldij, die men ‘om Godswil’ geeft.
Halma verklaart het woord als: ‘soldaat in deselve besetting bij tijden van oorlog
en vrede altijd leggende.’
In het ‘Orangien Lelyhof’ lezen we:
Want ofschoon Barbarouss al wederstand aen bood
Men sach sijn Ruijtermans, haps, traps, voetstaends verwaeyen:
Dies vlucht hij in de Stad, bij soldaets mortepayen.
En bij G e s c h i e r (blz. 67) Des Wereldts Proefsteen.
Soo ghij mij wilt overstrijden
Dat U bloedt is oudt van tijden
En wel over duijsent jaar
Claer en edel in U vaer;
Ick sal met een woordt U paeijen
Dit en sijn maer moorte-paeyen
Ghij en hebt hier gheen gelijck
T zijn al Ridders in het slijk.

Bij L a n g e n d i j k (Gedichten II 193) komt het nog voor in den zin van ‘booze
kwaal of duivel’.
Hans zegt tegen Klaar op ouderwetsch-pittige manier:
Ziedaar, de mortepaaij moet jou en mij dan schennen
Heb jij het hart, dat jij karonje mij verlaat.
Men ziet dus, hoe het woord langzamerhand zijne beteekenis uitbreidde. De matroos,
die op de monsterrol gemist werd, de verloren soldij, de rustende veteraan, eindelijk
het loos geschut en bij G e s c h i e r en L a n g e n d i j k de ‘ridders in het slijk’ en
‘een of anderen boozen drommel’ worden allen met het van onze Fransche buren
overgenomen woord versierd.
Den Haag, Maart 1886.
J.CH.B.
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Tijdschriften.
De inhoud der beide laatstverschenen afleveringen van het Tijdschrift voor
Nederlandsche Taal- en Letterkunde is bijzonder rijk.
Prof. Van Helten behandelt in de rubriek ‘Verscheidenheden’ eenige uitdrukkingen
en taalkundige bijzonderheden, waaraan wij het volgende ontleenen.
Vertrekken zonder zijne schulden te betalen werd in het Mnl. uitgedrukt door
metter dageraed ruymen, somwijlen ook door een ouderen term mitter dagerheid
ruymen. In het substantief dagerheid vindt schrijver het adjectief dager (stilzwijgend)
terug, dat met het Os. thagian, thagon en het Ohd. dagên, tacere, in verband staat.
Dagerheid moet dus oorspronkelijk ‘stilzwijgendheid,’ ‘stilte’ beteekend hebben;
mitter dagerheit ruymen, ‘in stilte vertrekken.’ Het bovengenoemde woord dagen
was in de Mnl. taalperiode allengs in onbruik geraakt en de volksetymologie vond
dus de baan schoon om het niet meer begrepen woord in verband te brengen met
dageraed, het deel van den dag, dat den vluchtenden bankroetier bijzonder gunstig
was. Aldus ontstond de uitdrukking metter dageraad ruymen, waarvoor wij thans
zeggen met de noorderzon vertrekken.
Over het oude g i e m a n t en het HD. J e m a n d wordt ons het volgende
medegedeeld.
Het Os. kende naast het bijwoord eo, io, ooit, immer (uit êo, Got. aiw) ook een
verwanten wisselvorm gio, welks ontstaan door den schrijver aldus verklaard wordt.
Overeenstemmend met nigên, negên, ons geen, uit de negatie nig, neg en ên, vindt
men in het Oud-Saksisch dialect een partikel negio, nooit, samengesteld uit datzelfde
neg en io. Als zelfstandig ontkennend adverb. was ook in gebruik ni, ne. Toen de
oude Noordduitscher het bestanddeel nig, neg niet meer herkende, beschouwde hij
ne als samenstellend bestanddeel van negio, waaruit door afwerping van ne het
positieve gio ontstond. Naast io-wiht, iets, ontstond alzoo de wisselvorm giowiht en
naast een door schrijver ondersteld ioman, welks bestaan hij aanneemt naar het in
de bronnen voorkomende nioman, een te vermoeden wisseloom gioman, welke laatste
in oude oorkonden als gi(e)mant, giement voorkomt.
Uit dit oude gio ontstond met overgang der diphtong tot ê en der g tot j de vorm
je, die zich van Nederduitschland verder verspreidde, in de 17e eeuw sporadisch in
het Hoogduitsch in gebruik kwam en later ook als element van jeder, jeglich, enz.
het oorspronkelijk Mhd. ie verving.
Het oude druut, zooveel als droes, duivel, maar ook minnaar, geliefde beteekenende,
zal menigen lezer van dit tijdschrift niet onbekend zijn. Het komt o.a. voor in A l e x .
128.
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In die middelt van dier vlamme
Soe stoent die felle drut, die gramme
Lucifer Leviathan.

In R e i n . 925.
Owi, Lamfroit, verscroven druut.

Bij Bredero S y m e n s o n d e r S o e t h . bl. 4.
Wech, wech ghy vuylen druyt,
Fluckx segh ick, laetme staen.

In H o r a e B e l g . VI, vs. 37.
Waer mach hi merren, mijns herten druut? enz.

Over dat woord vinden wij het volgende vermeld. Het gevoelen van Martin (Aant.
op R e i n .) en Franck (Aant. op A l e x .) dat het woord, ondanks de wijd
uiteenloopende beteekenissen van duivel en minnaar is niet boven bedenking
verheven.
In het Ohd. bestond een subst. drût, gewoonlijk trût, ‘amicus, sodalis’; in het Ofr.
een aan het Germ. ontleende vorm drut, vriend of minnaar. Aan een van deze twee
moet zich ons druut, ‘geliefde, minnaar’ aansluiten; aan het eerste, wanneer het Mnl.
substantief een zuiver Germ. product is geweest, aan het tweede, zoo we het als een
Gallicisme beschouwen. In het laatste geval zou de door Martin beweerde
mogelijkheid van het gebruik eener benaming druut, vriend, als euphemisme voor
den duivel van geenerlei beteekenis zijn. Aangezien het overgenomen Z.N.W.
uitsluitend als minnaar gold, moest hier het ontstaan van het begrip duivel uit minnaar
verklaard worden.
Prof. van Helten helt over tot het vermoeden, dat het woord druut, diabolus, dat
met het eerste in geen verband schijnt te staan, samenhangt met het Got. us-þriutan,
kwellen en het Lat. trudere, stooten.
Naar aanleiding van hetgeen vroeger gezegd is over het woord f r a a i (zie afl. 2 IX)
wordt thans nog iets over dit adjectief in het midden gebracht.
De Mnl. woorden fornais, wambays, palas, pallaes, palays, pas, tas, enz., leeren
ons, dat bij woorden aan het Ofra. ontleend de sluitletter s, wanneer ze tot het lichaam
des woords behoorde en geen uitgang was, duidelijk hoorbaar werd uitgesproken.
Indien het woord fraai aan het Ofra. frais ontleend is, dan heeft juist met dit woord
het tegenovergestelde plaats gehad. Het dient dus opgehelderd te worden, dat dit
woord voor het oor der Dietschers niet fraeis, maar fraai heeft geluid.
Voor de genesis der j van koeien (zie vorige afl.) kan men kwalijk aan een
oorsprong uit koeë denken. Coe was oorspronkelijk
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een langlettergrepige vrouwelijke consonantstam, welke gelijk andere dergelijke
nomina, als burg, lûs, mûs, magad, enz. naar de buiging der vrouw. i-stammen had
kunnen verloopen, waarmede eerstgenoemde substantieven van oudsher in den 1sten
en 4en naamval enk. waren samengevallen. Van daar in 't Os. kôii en kôgii met een
door i of gi voorgestelde j en de voorafgaande voc., in het Mnl. coye(n). Eveneens
is het met vloie, de plur. van vloe, een oorspronkelijke consonantstam, zooals blijkt
uit den On. nom. acc. plur. floer.
In de Vondel-gr. bl. 165 zegt de Heer Van Helten, dat de ch van vreuchde in
verband staat met de h van een naar het Os. frâha vermoeden oorspronk. Germ. vorm
frauhai. In afwijking daarvan meent hij thans, dat die h in frâha een teeken was voor
de diaeresis, evenals in frôho, frâho en in het Mnl. tyhen, geheten, prayheel, enz.
voor tyen, ge-eten, pray-eel, enz. De gutturaal van vreuchde is dus een betrekkelijk
jeugdig element, dat parasitisch in vruede, vreude, den wisselvorm van vroude, was
gedrongen ten gevolge van de aanraking, waarin men dat subst. bracht met het
werkwoord verhuegen.
Onder de ‘B i j d r a g e n t o t d e D i e t s c h e G r a m m a t i c a ’ wordt veel
belangrijks medegedeeld over de absolute naamvallen, vooral in welke naamvallen
en in welke betrekking het Mnl. absolute constructies bezigde.
De Ogerm. dialecten kenden het gebruik van een absoluten datief, die in karakter
volkomen overeenstemde met den absoluten ablatief in 't Latijn en den absol. locatief
in het Sanskr. Vgl. in 't Got. ‘marei vinda mikilamma vaiandin urraisida vas en de
talrijke bewijsplaatsen in G r i m m 's G r . 4, 896 vlgg.
Dergelijke constructies ontbreken evenwel in het Mnl.; eenig spoor er van was
alleen overgebleven in zegswijzen als: in belokenre dore, beslotenen duren, beslotenen
grave, van wier oorspronkelijk karakter echter zoo weinig werd gevoeld, dat men
ook belokene dore, belokene duren en beslotene porte durfde zeggen, zelfs beslotene
grave.
Dit verlies eener oorspronkelijke Germaansche woordvoeging werd intusschen
vergoed door een soortgelijk absoluut gebruik van den accusatief ontleend aan het
Fr. “Arnout reet.... Den scilt voor de borst getoghen,” Grimb. 2, 2747; Die maghet
bleef zitten ombevaen, In haren armen den alden man.’ D. War. 8, 80; Haestelike
clemt hi daer naer Ter roken op, tswert al baer, Ferg. 1598, enz.
Evenzoo met een praepositioneele of adverbiale bepaling in plaats van het
participium: ‘dicken hi slapens plach Sittende, thooft an enen steen of an een hout,
els bedde ne geen, Een armen roc ende elniet an, Franc. 2255.
aensien den bequamen dienst. Br. Yeesten I, bl. 782.
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aensien de groite trouwe. Ib. II, 575.
durende sinen, eenen tijt, Br. Y. 6, 2786: duerende mijn leven.
D. War, 5, 169.
uutghenomen onze vrouwe, Lksp. 2, 60; uteghesteken alle erghelist.
Br. Y. I, 820; alle archeit achtergelaeten. Ib. 800.
niet iegenstaende haer clachte. Rijmkr. 7744.
niet wederstaende loyen. Br. Y. II, 471.
Regnerende.... Constantius sterf.... die abt Sp. 2, 12: Al dit gedaen sprac si ter
scare. Sp. 2, 2, 135; benevens tal van minder gebruikelijke zinswendingen, die alle
als navolgingen van het Ofr. beschouwd moeten worden.
Enkele deelwoorden, aldus gebezigd, hadden reeds het karakter van een voorzetsel
aangenomen. Dit bewijst ons de datief of genitief, welke als de door een voorzetsel
geregeerde naamval nu en dan in plaats van den oorspronkelijken accusatief wordt
aangetroften in: uutghenomen onser vrouwen, Lksp. 2, 60; onghescaet sire virtuut,
Nat. Bl. 12, 244; behouden der eren, den rechte, Lanc. 2, 12997, enz.
Dikwijls ontmoet men het telwoord met een aanhangsel ere, er, d.i. de genit. partit.
van het persoonlijk voornw. (= van hen), oorspronkelijk gebezigd ter aanwijzing van
de gezellen, onder wie het subject de zoo- en zooveelste was; vgl. hi es hem derder
ten torre gereden, Lanc. 3, 18290; Dat hi hem vijftiender daer ran.
Br. Y. 3, 1339; Keye quam hem vierder, Lanc. 3, 20059, enz.
Ter uitdrukking van ditzelfde begrip ‘terwijl zooveel man bijeen waren of zijn,’
bediende men zich in het Mnl. ook van constructies. als ‘wi viere selen u met wige
bestaan,’ Lanc. 3, 20049; dat gi ons vieren hebt ghesien, Wal. 8438, enz. Daardoor
ontstond verwarring, zoodat de eerstgenoemde zegswijzen ook bij een subject of
object in den pluralis gebruikt werden, als sy warren hem XIIe in 't casteel, Kr. v.
VI. 2, 83, enz.
Nog andere uitdrukkingen ontstonden uit dergelijke verwarring, Weder hi woude
striden. Met hem twintichster in elker siden, so met min, Br. Y. 2, 2586; du en selste
oec mit gheerne wanderen mit dyn derden, enz.
Hier had zich de invloed doen gevoelen van uitdrukkingen als: ‘Ons ghincsi sitten
met hem drien, Segh. 11840, enz.
Deze zegswijzen waren zelve producten eener jongere ontwikkeling. De
uitdrukkingen met hem driën, met hem zessen, enz. beteekenden oorspronkelijk ‘met
drie, zes (andere) personen; vgl. si drie, si viere, enz. Ghi sult huut deser clusen gaen
met hem sevenen, Am. I, 859; hi ghinc inwaert met hem driën, Al. 10, 744, waar uit
den tekst blijkt, dat het subj. door drie en zeven makkers vergezeld werd.
Aanraking met dergelijke constructies had eindelijk wijziging van beteekenis der
besproken zegswijzen teweeggebracht.
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Men neemt vaak, naast den besproken datief en accusatief ook een Mnl. 2en nv. met
absoluut karakter aan. Daarvoor moeten dan uitdrukkingen gelden als; vechtender
hant, wakender ogen, gebogenen kniën, gesonts lijfs, getrockens swerts en dergelijke.
Zulke uitdrukkingen zijn echter in aard en wezen niet verschillend van de meer
gebruikelijke omschrijvingen met het voorzetsel met; met vechtender hand, met
wakenden ogen, met gebogenen cniën, enz. In plaats van als absolute naamvallen
zou men ze als genitiefbepalingen van omstandigheid kunnen beschouwen.
Merkwaardig is het gebruik van of, waar het in de plaats treedt van ne of en in
afhankelijke woordvoeging in het Mnl. Zoo o.a. in relatieve zinnen als: Darne was
nimen, hine was blide; Mnl. daar was niemand, of hij was verheugd. In consecutieve
bijzinnen; gine sult dit spel Nembermeer connen spelen soe wel, Gine sult in den
hoec sijn gemat; Mnl. gij zult dit spel nooit zoo kunnen spelen, of gij wordt in den
hoek schaakmat gezet.
In bijzinnen als: Ic hadde niet ridder geweest III maende, Die Coninc en beval mi;
Mnl. ik was nauwelijks drie maanden ridder geweest, of de koning beval mij. In
oorspronkelijke subjectszinnen als: cume blevet, sine hadse verslegen; Mnl. het
scheelde weinig of hy had haar gedood, enz.
In dergelijke zinnen heeft men of te beschouwen als het disjunctieve, niet als het
voorwaardelijke partikel.
Voor elk der genoemde gevallen wordt dat uitvoerig aangetoond.
Over den bijzin, afhangende van een begrip ‘niet twijfelen,’ wordt medegedeeld,
dat dergelijke zinnen in het Ogerm. gewoonlijk met, somwijlen zonder een negatie
gebezigd worden. In het Mnl. was het gebruik der ontkenning regel, blijkens de
voorbeelden in de Vondelgr. § 278; vgl. En dat niemen twivelen en darf, Hine vacht
wel menichwarf, S p .; en twivele daer niet aen sy en syn alle ghebenedijt; so en
twifelden si niet, god en mocht wel doen, D c r . 31.
Zeldzamer komt daarnaast ook de positieve taal voor; niemant en laet hem twivelen,
dat sinte bertholomeus in indien predicte, D c r . 54.
De opvatting ‘twijfelen’ is ook toe te kennen aan wanen, in wane sijn in zinnen
als ‘En wes in wane’ van desen niet, mijn Here en mach di wel genezen, S p .; Ie ne
wane nu niet, hine soude hem selven eer verslaen, L a . 4, 3003.
In het jongere Dietsch gevoelde men die beteekenis van wanen niet meer, maar
stelde die ongeveer gelijk met ‘anders gelooven.’
In Van Helten's Vondelgr. § 242 vindt men eenige voorbeelden van het gebruik van
eene bijstelling in den 1en naamvalsvorm bij een genitief, datief, of accusatief
behoorende. Dat dergelijke slordigheden vroeger vooral zeldzaam waren, wordt
overtui-
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gend bewezen door tal van voorbeelden aan het Mnl. ontleend, als Ick sachen
nederbeten int groen, die coene wigant, G l o r . v. B r . 629, enz.
Prof. Moltzer is in de gelegenheid gesteld door kennismaking met het handschrift
van Huygens' Hofwijck om ons eene nauwkeurige opgave te doen van den tijd, waarin
dat gedicht vervaardigd werd. Wat Van Vloten, Klassiek Pantheon, en Jonckbloet,
Geschiedenis der Ned. Letterkunde mededeelen nl., dat het gedicht gemaakt zou zijn
in 1652, blijkt op dwaling te berusten. Beider opgave steunt op eene aanteekening
van Schinkel, Dagboek van C. Huygens, enz.: ‘in het jaar 1652 vervaardigde Huygens
zijn voortreffelijk en algemeen bekend gedicht: ‘Hofwijck’ en blijkens eene
aanteekening in zijn Dagboek gaf hij ‘het den 15den Februari 1653 bij den Haagschen
boekverkooper Adrian Vlac ter perse.’
In die aanteekening is alleen het laatste juist. Onder het gedicht in het handschrift
staat, eigenhandig, Constanter, 8 decemb. 1651; voorts in margine, ook aan het einde:
‘postremos 78 versus uno spiritu fundebam.
In Hofwijck deelt Huygens ons mede, dat hij een berg heeft aangelegd. Zijn eiken
kwijnden en zouden gestorven zijn door ‘'t rood sand,’ waarin zij stonden ‘de turfasch
van de hel, die noch brand nae haer dood.’ Men verklaarde, dat ‘'t vergift most uyt
der aerden.’ Het roode zand werd naar het bosch gereden en verzameld tot een ‘bergh,’
Om het verstuiven te beletten maakte hij den berg ‘klockerond, gelijk 't spoor van
een passer’; hij zette hem verder eene ‘groene muts’ op, bedekte hem met graszoden.
Verder zegt de vernuftige dichter:
‘Nu geef ick het in tienen,
Dit raadsel, wie het zij, die 't van mij nieten weet,
Hoe 't innerst ingewand van dozen schoonschijn heet.
Van buyten staet hij groen en soeckt mij te believen
Met kruydjens velerhand, gespekt met matelieven;
Van binnen is hij ross, verraderlick of rood
Van schaemte.’

De Hoogleeraar meent de oplossing van het raadsel te hebben gevonden en ten
antwoord op de vraag, wat het innerst ingewand van schoonschijn is, te mogen zeggen
h o o n , in den zin van bedrog. Van buiten toch was de berg inderdaad ‘schoon’, van
binnen ‘hoon’: immers dat bedriegelijke ‘rood sand’, waardoor de boomen hadden
gestaan ‘met eenen voet in 't graf?’
Dit raadsel is er dus een als dat, voorkomende in Busken Huet, Nederl. Belletrie:
‘What is majesty, deprived of its externals?’ Het antwoord is ‘a jest.’
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Ten slotte geeft dr. J. te Winkel in een opstel, getiteld ‘V r i d a n c s
B e s c h e i d e n h e i t ’ i n h e t D i e t s c h eenige opmerkingen ten beste over den
invloed door het Duitsch op onze taal uitgeoefend.
Vooral in de tweede helft der 14e eeuw, het tijdvak der regeering van het Beiersche
stamhuis, stond onze schrijftaal geheel en al onder den invloed van het Duitsch.
Tallooze Duitsche muzikanten en sprooksprekers deden zich blijkens de door dr.
Jonckbloet medegedeelde uittreksels uit de rekeningen der graven van Holland en
van Blois, hier hooren.
Ofschoon de vermelding van Duitsche muzikanten aan het Haagsche hof op zich
zelf nog niet alles bewijst voor den invloed van Duitschland op onze letterkunde der
14e eeuw, toch zal men, bij het enge verband, dat vooral in dien tijd tusschen dichten toonkunst bestond, toegeven, dat de aanweztgheid van zooveel Duitsche zangers
niet zonder invloed op de taal kon blijven.
Nog meer invloed oefenden de vele Duitsche sprooksprekers of segghers, die aan
het hof verkeerden.
Green wonder dus, dat echt Nederlandsche sprooksprekers, als W i l l e m v a n
H i l d e g a e r s b e r c h en A u g u s t i j n k e n v a n D o r d t , die jaren achtereen aan
het Beiersche hof in Den Haag hunne gedichten kwamen voordragen, niet ongevoelig
konden blijven voor den invloed der Duitsche collega's. Vooral openbaart die invloed
zich in Potter's Minnenloep, maar nergens sterker dan in de liederen, die door de Mij.
der Vlaamsche Bibliophilen zijn uitgegeven onder den titel: Oudvlaamsche Liederen
en andere gedichten der XIVe en XVe eeuw.
De invloed van het Duitsch is daar zoo groot, dat men nu en dan nauwelijks meer
weet, of men Nederlandsch of Duitsch voor zich heeft.
Het ligt voor de hand, dat die invloed zich niet bepaald heeft tot onze gedichten,
maar zich uitgestrekt tot den geheelen geest onzer letterkunde in de 14e eeuw - en
dat in het Beiersche tijdvak veel uit het Hgd. in het Dietsch is overgebracht.
De Heer Te Winkel stelt zich voor, ten opzichte van het Duitsch te doen, wat reeds
zoo vaak en met zooveel vrucht geschied is voor het Fransch, nl. een opzettelijk
onderzoek in te stellen naar hetgeen bij ons in de 14e eeuw uit die taal zoo kunnen
vertaald zijn. Hij maakte daarmede een aanvang door op te sporen, wat er van
‘Vridanc's Bescheidenheit’ in onze taal was overgebracht en geeft verder een
beschrijving van de resultaten van dat onderzoek.
Den belangstellenden lezer, die zich nader daarvan op de hoogte wenscht te stellen,
verwijzen wij naar het alleszins lezenswaardige opstel van den schrijver.
Het taalkundig gedeelte van de beide jongste afleveringen van
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den Navorscher beweegt zich bijna uitsluitend op het gebied van naamsafleiding.
Vooral de opstellen aan het begin der rubriek ‘Taalkunde’ in die beide afleveringen
geplaatst, zijn kennismaking overwaard en, ofschoon de aard der behandelde
onderwerpen te weinig met de strekking van Noord en Zuid overeenkomt om ons
hier in beschouwingen daarover te verdiepen, kunnen we de lezing er van zeer
aanbevelen.
Verder wordt op nieuw de beteekenis van Anworp besproken, ook die van Kadzand
(volgens den inzender, van kad, kat of kot, eene kleine onaanzienlijke woning, vgl.
Katwijk (?) Katendrecht (?), Katerveer (?), volgens een vorige bespreking eene
verkorting van kade-zand of zand-kade), van Reigersvliet (naar Joh. Winkler
eenvoudig de vliet van Reiger, Reinger, Reingher, een mansnaam vroeger luidende
Ragingar; een gelijk verloop als van Raginhart tot Reinhart, Reindert en Raginmar
tot Reinmar, Reimer) van Alberthoma (waarin de h evenals in Rhijn, Rhenen, Thiel,
enz. haar oorsprong dankt aan pruikerige deftigheid en thans gelukkig verouderd is).
BATO.

Taalzuivering en Taalverrijking.
‘Iedere poging tot opbouw, hoe zwak zij wezen moge, staat oneindig ver boven elk
werk van slooping,’ heeft de Fransche wijsgeer en denker Taine gezegd. Dat is eene
waarheid van de dikte onzer zuivelbeesten en van den ouderdom van den Kralingschen
weg, en toch meteen zoo diep van zin, zoo schoon, dat de eer, van zich aan het hoofd
eener studie geplaatst te zien, goed aan haar is besteed. Iedere poging tot opbouw is
per se verschoonbaar, zoo niet verdienstelijk: ziedaar eene uitspraak, die wel geschikt
is om de aarzelingen van iemand, die zich van geenerlei diepgrondige taalgeleerdheid
bewust is, te overwinnen. Zij staat altijd boven sloopingswerk; hieruit besluit men
echter niet, dat de laatstbedoelde arbeid daarmede veroordeeld is quand même.
Integendeel.
Een sloopwerk kan in zeer vele gevallen goed, prijselijk en nuttig zijn. Wie de
sombere wallen en bolwerken eener vesting slecht, wie het verweerde en
afbladderende portland van eene heerenhuizing wegkapt, hij sloopt in zekeren zin,
doch zonder een Wandaal te zijn. Deze werkzaamheden waren noodzakelijk, wilde
men naderhand die lichtschuwe wallen door vriendelijke, heldervroolijke wandelingen,
dien geschonden gevel door een nieuwen en fraaieren vervangen zien. Maar 't springt
in 't oog, dat de eerste taak het niet verder in onze waardeering kan brengen, dan dat
wij ze gaarne als een male
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necessarium1) erkennen, terwijl we den arbeid van opbouw, die daarna volgt,
volmondig als een bonum absolutum2) begroeten.
Zoo dikwijls het klaroengeschal onzer taalzuiveraars mijne ooren bereikt, schiet
het woord van Taine mij onwillekeurig te binnen. ‘Uwe krijgsbedrijven, roemruchte
ridders, verdienen waardeering,’ zou ik hun dan willen toeroepen.’ Zoo vaak uw
Durendal een vijand velt, welt ons, toeschouwers, een woord van lof voor uw moed
naar de lippen. Laat daarom echter de hoogmoed u niet bekruipen. 't Is waar, wie
onder de krachtige slagen van uw degen viel, was een vijand, een bastaard, een
verrader, zoo al niet des vaderlands, dan toch van zijn taal, maar met dit al blijft uw
werk een werk des doods; gij wiedt doch verzuimt te planten; gij verbrandt doch
vergeet weer op te bouwen Bekent dus, dat uw roem wel een roemetje is. Daarbij:
kunt gij 't bij uwe riddereer bezweren, dat al uwe slachtoffers vijanden zijn? dat uwe
hand met het onkruid nooit het goede kruid heeft uitgerukt?’ Dit ernstig vraagstuk
te onderzoeken zal het eerste gedeelte zijn van het oeuvre de construction, waartoe
in dit opstel eene bescheiden doch vrijmoedige poging wordt gevraagd.
De eigendommelijke daarstellingen van onzen oostelijken nabuur verdienden
buiten kijf den toorn onzer taalzuiveraars; niemand zal hen van lage nevenbedoelingen
verdenken, wanneer zij de scherpte hunner kling beproeven aan het indenken,
doorvoeren en al de indringers, in de werken van Duitsche schoolmannen, met of
zonder voorwoord voorradig en ten ontijde in een Nederlandsch gewaad gestoken.
Terecht laten zij zich door zulke verkapte Duitschers niet begeesteren, die van onze
taal een vormeloozen schuthoop zouden maken. Maar, immer het zwaard hanteeren,
in den regel geene gelegenheid tot strijden onbenuttigd laten en maar zonder
onderbreking den rooden haan laten kraaien, dat kon wel eens overmoed heeten in
plaats van moed. 't Is alles behalve uitgemaakt, of zij dán geene onschuldigen treffen.
Daar zijn er velen, die 't met den besten wil maar niet kunnen inzien, dat ‘immer’ en
‘nimmer’ het Nederlandsch burgerrecht onwaardig zijn, dat ‘in den regel’ niet,
‘geregeld’ daarentegen wél in den haak zou zijn. Daar zijn er, die 't betreuren, dat
de smet, door Siegenbeek op ‘benutten’ (of benuttigen’) en ‘onderbreken’ geworpen,
deze woorden in eene verdenking heeft gebracht, die hen tot een lot doemde, erger
dan de dood. Waartoe, zeggen zij, dient het, onze taal in de onmogelijkheid te brengen,
om een paar begripsschakeeringen uit te drukken, waarvoor ze geen andere
vertegenwoordigers rijk is? ‘Ho,’ antwoordt de een, ‘benutten’ kan zeer goed, kan
zeer juist, kan

1) Noodzakelijk kwaad.
2) Onvoorwaardelijk goed.
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altijd door ‘zich ten nutte maken,’ ‘zijn voordeel doen met’ en ‘profiteeren’ vervangen
worden. Dus moeten we met de vergiettest blijven rondloopen, of het verwijt van
Barlaeus: ‘Batavi sumus et Gallicos mentimur habitu’1) bestendig maken!
‘Neen’ zegt een ander, ‘niet dáárom moet “benutten” vermeden worden, doch
omdat het van onnederlandsche vorming is.
Ons voorvoegsel be heeft, wanneer het ter vorming van nominatieve of
naamwoordelijke werkwoorden dient, de beteekenis van “voorzien van,” vgl.
bekleeden, bemuren, bedijken enz.
Deze kracht is in “benutten” niet terug te vinden, derhalve.... Ja, derhalve? is het
woord onduitsch zoowel als onnederlandsch! 't Is waar, onze zustertaal bezit meer
nominatieven, waarin “be” zijn gangbare beteekenis schijnt te missen: beglücken,
beherzen, behaupten bijv. Ik zeg evenwel “schijnt,” want van nabij gezien, vertoont
deze trits den algemeenen familietrek wel degelijk te bezitten.
Een “beherzter Soldat” is een soldaat, die hart bezit, er van voorzien is; een
“beglücktes Kind” is zulk een, dat gelukkig gemaakt, bijgevolg van geluk voorzien
is; eene “behauptete Festung” eindelijk is eene vesting die van hoofden voorzien is,
(gelijk een schip met koppen) en derhalve verdedigd kan worden. “Benützen” staat
dus alleen zoowel als “benutten”
Eén zijn ze in vorming, één in beteekenis, doch - hoe verschillend is hun lot.
Terwijl de gemoedelijke Duitscher er nooit aan gedacht heeft, in zijn woord een
barbaar te zien, heeft de spitsvondige Nederlandsche taalzuiveraar het onze met
verontwaardiging als een germanisme gebrandmerkt. Dat evenwel niet iedereen in
den lande dezen afkeer deelt, bleek mij nog onlangs, toen ik in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant het woord “benutten” in een hoofdartikel vond aangewend.
Op denzelfden dag ontmoette ik in De Tijd het woord “onderbreken,” dat ons zoo
aanstonds eenige oogenblikken zal bezighouden.2) Al geeft men nu ook toe dat de
pers, zij moge honderdmaal koningin zijn, het in ieder geval niet is op 't taalgebied,
toch zal men insgelijks moeten erkennen, dat onze groote bladen onder de organen,
die taalzuivering in hun program hebben opgenomen, eene gunstige plaats innemen,
en dat, wat de genoemde betreft, er van hun redactie een naam uitgaat, die mij rechtigt,
om van deze dubbele ontmoeting akte te nemen.
Men zou intusschen op euphemische gronden een derde grief tegen “benutten”
kunnen doen gelden en zeggen, dat het woord een onschoonen klank heeft. Welnu,
de fijnbewerktuigde ooren kunnen in dit opzicht bevredigd worden. Laat het woord
“benuttigen”

1) Wij zijn Bataven en stellen ons als Franschen aan.
2) Met blijdschap zie ik “onderhavig” ook weder in genade aangenomen worden. 't Is mij
honderdmaal liever dan het zin- en zinneloos “onderwerpelijk” door sommigen tot
plaatsvervanger voorgedragen.
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klinken! Deze vorming mag op tweeërlei grond verdedigd worden. Men plaatse het
op ééne lijn met “rechtigen” “eindigen,” bevredigen’ enz. waarin de bijvgl. uitgang
ig door analogie met ‘zondigen’ ‘heiligen,’ ‘beveiligen,’ ‘bekrachtigen’ enz. en tevens
uit eene beweegreden van welluidendheid is voortgesproten, en beschouwe het dus
als één met ‘benutten’ voor zoover het een zelfst. naamw. tot grondwoord bezit. Of
wel, men schere het over één kam met de laatstgenoemde woorden, en neme dan het
bijv. naamw. ‘nuttig’ als grondwoord aan. De verklaring kan dan luiden als volgt:
‘benuttigen’ beteekent ‘nuttig maken’ (door het gebruik) gelijk ‘beveiligen’ ‘veilig
maken.’
't Is onnoodig, 't is zelfs onnoozel, in ‘benuttigen’ het werkwoord ‘nuttigen’ als
grondwoord aan te nemen en het dan te verwerpen op grond, dat zijne beteekenis
met die van ‘nuttigen’ niets heeft uit te staan.
Wat er in al deze redeneeringen goeds of kwaads moge steken, vrijmoedig durf
ik naar het voorbeeld der N.R.C. verwijzen en het woord in de welwillende en
verschoonende waardeering onzer hoogere taalgerechtshoven aanbevelen. Waar geen
overvloed is van bloed, tappe men niet zonder noodzakelijkheid een enkelen druppel
af.1)
Bij deze opmerking denk ik aan ‘onderbreken’ evenzeer en nog meer dan aan
‘benutten’ en (of) ‘benuttigen.’ Sinds de dagen van Siegenbeek heeft men dat woord
van ‘Deutschtum’ verdacht, en het een mauvais sujet genoemd, qu'il est bon d'éviter,
zooals Kramers en Bonte in hun woordenboek zeggen.
Ik zou wel eens willen weten, waarom. ‘Onderbreken’ is geen neologisme, daar
het reeds honderd jaar vóór Siegenbeek door Hollandsche schrijvers werd gebruikt;
zoo heb ik het o.a. in de passiepreeken van pastoor Fraats ontmoet, een man wiens
gespierd en welsprekend proza ik aan de belangstelling onzer taal- en letterkundigen
durf aanbevelen.
‘Onderbreken’ is niet meer een germanisme dan een latinisme, een gallicisme of
een anglicisme; met unterbrechen is 't eene letterlijke vertaling van interrumpere,
interrompre, to interrupt.
‘Onderbreken’ is evenmin van verdachte vorming als ‘onderscheiden’,
onderscheppen’, ‘onderwijzen’, en andere werkwoorden, die eene beweging onder,
tusschen eenige als object genoemde of gedachte voorwerpen uitdrukken. De
Franschman kent deze samenstelling als blijkt uit intercaler, entreprendre, intervenir,
en houdt ze logisch in interrompre vol. De Duitscher miskent evenmin het logisch
verband tusschen unterscheiden, unterrichten, unterweisen, unterbrechen,
unternehmen, enz. Wij alleen, kiesch en kieskeurig

1) School en Studie denkt er anders over. In een der laatste nummers is ‘opname’ gewogen en
te licht bevonden. Met dit woord vallen ‘overname’ ‘voorspraak’, ‘voorbede’ en t.q. ook.
Prosit!
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als we zijn, deinzen voor 't naturaliseeren van ‘onderbreken’ terug. Wij maken eene
scheiding tusschen eenige gegeven voorwerpen en wijzen onder deze gegevens de
goede, de nuttige aan. Wie het eerste kent, maar ook hij alleen, is tot het tweede in
staat: wie goed onderscheidt, onderwijst goed. Wij steken de hand als een schepper
onder een hoop brieven en kippen er dengene uit, waarvan we de verzending willen
verhinderd zien. Soms zijn we laag genoeg om tusschen de beenen van anderen door
te kruipen, en hen dan onverhoeds van hunne plaats te verdringen: ôte-toi de là que
je m'y mette. Onderschep brieven, die u niet raken, onderkruip personen, die u nooit
een stroospier in den weg hebben gelegd, maar wacht u onder den rimram te breken,
waarmede eene wouldbe redenaar u foltert. Foei, dat is unfair, dat is onnederlandsch.
Tot uwe verbazing vertelt men u, dat het niet unfair en echt Nederlandsch zou zijn,
wanneer gij den kakelaar ‘in de rede vielt’ ‘In de rede?’ vraagt gij; ‘ik dacht dat wij
aan “rede” alleen in samenstellingen, in lijk-, lof- en leerredenen’ rechtsbestaan
verleenden, en voor 't overige slechts redevoeringen, aan- of toespraken kenden. Ja
maar, ziet ge, ‘in de rede vallen’ is nu eenmaal door 't gebruik geijkt. Precies, en
‘onderbreken’ is het niet! Maar ‘onderbreken’ moet het worden, want het drukt - en
hiermede klampen wij het vierde bezwaar aan - een begrip uit, waarvan in onzen
woordenschat niet een enkele volkomen vertegenwoordiger wordt gevonden. ‘In de
rede vallen’ is te beperkt in zijn werkkring, om het aangeblafte woord altijd en overal
te vervangen, ‘afbreken’ zegt er daarentegen te veel voor; terwijl ‘storen’ hetzelfde
begrip te sterk uitdrukt. Wanneer gij in uwe studien verdiept, zachtjes op de deur
hoort kloppen, en de ondergeteekende binnentreedt met het beleefd verzoek, om een
uwer woordenboeken te raadplegen, dan geloof ik niet u ‘gestoord’ en nog minder
aanleiding gegeven te hebben, om uwe studie ‘af te breken.’
Stellen we een voorbeeld dat nog welsprekender is.
Een redenaar beklimt het spreekgestoelte en weet een tijd lang, door het aanwenden
van allerlei rederijkers-figuren, de aandacht van zijne hoorders te boeien. Zoo, bijv.,
onderbreekt hij zich zelven van tijd tot tijd om tot zijn held - nemen we maar aan,
dat het een taalzuiveraar is - het woord te richten. Maar deze kunstjes kunnen op den
duur de armoede zijner gedachten niet bewimpelen, enkele toehoorders beginnen
deze ongesteldheid zijner speech gewaar te worden en bewijzen, door hem in de rede
te vallen, dat ze met zijn water- en melkschotel niet bijster gediend zijn. De redenaar
gevoelt zich door deze onderbrekingen onaangenaam gestoord en daar ze
onophoudelijk talrijker worden, breekt hij - paf! - zijne toespraak af en verlaat het
gestoelte in de houding van een gekrenkten vorst.
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Ik vraag: drukken hier de drie betrokken woorden begripsschakeeringen uit? Ik vraag
nog: kan men hier ‘onderbreken’ door een der twee andere of welkdanig woord dan
ook vervangen?
Et surtout pas de zèle! met dezen uitroep, dien men als een eerbiedige bede, niet
als een wenk of waarschuwing te beschouwen heeft, zou ik van onze
anti-germanistische taalzuiveraars afscheid kunnen nemen. Maar ik wil niet, dat zij
mij als hun tegenstander, als den beknibbelaar van hun zending en arbeid beschouwen.
Om hen van het tegendeel te overtuigen, vraag ik hen, mij een oogenblik hunne lans
af te staan, ten einde ze met Hendrik Jan Schimmel te breken, die in zijne laatste
pennevruchten erbarmelijk in 't Germaansche sop is verzeild geraakt. In zijn
sensatieroman ‘Verzoend’ bewijst hij zulks in zinsbouw en woordenkeus op twee
bladzijden van elke drie. In tien regels druk stuit ik op zinnen als: ‘Hoe de
zinnelijkheid lokt!’ op woorden als ‘noodigen’ voor ‘noodzaken’, ‘opgescheurde’
kniëen, ‘doorgevoelde’ idealen. Ik wil meteen de spreidende ‘spritsen’ van Hofdijk
en de ‘goudgeglansde’ poppen van Ten Kate aan de spits rijgen; terwijl ik al de
‘goudgevlamde’, zweetdruipende’, ‘goud-gegalonneerde’, ‘licht- en roemomkranste’
scheppingen, al stammen ze ook van onze Beetsen, Multatuli's, Ten Kates en Pol de
Monts af, geen beter lot toewensch.
Dat de schaar onzer anti-anglicanen klein is, verklaart zich uit den schralen oogst
van ongewas, dat op dezen akker opschiet. Er is vooralsnog geen gevaar, dat de
onkruid-wieders zich hier zullen doodwerken. Wanneer zij er voor waken dat de
liefhebberij om den superlatief met ‘meest’ te omschrijven of het lidwoord tusschen
het adjectief en zijn substantief te schuiven, niet al te sterk aangroeit, dan heeft de
wachter zijn plicht gedaan en mag vol ‘toeverzicht’ uitroepen:
Lieb Vaterland, kannst ruhig sein,
Nie lassen wir den Britten h'rein!

of in den trant van Vondel:
Eer den taalheld en zijn wapen:
't Lemmet blinkend als gestarnt,
Dat den Brit in d' ooghen barnt,
Die de zee wil overgaepen,
En vermeestren onzen grond.
Deinzen zal hij en - terstond!

Als der Dritte im Bunde daagt de taalzuiveraar op, die aan onze zuidelijke grenzen
de wacht houdt. Het woord van waardeering en dank, dat ons volk en ieder onzer in
het bijzonder aan dezen wachter en waker verschuldigd is, moet onvoorwaardelijk
warm klinken,
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diepgevoeld en wélgemeend. Niet, omdat hij ‘het voordeel heeft’, den Franschman
zijne ‘beminnelijke brieven’ terug te zenden, en ‘zijn taal niet gelooft onze wetgever
te zijn’; ‘'t is niet dat’ hij zich 't verdienstelijkst maakt, wanneer hij een nieuwe naar
de Seine riekende uitdrukking ‘komt te ontdekken’, of ‘zich’ met een
halfgefranciseerden Vlaming ‘ontmoet’, om hem te bewijzen, dat hij, den
gallicaanschen invloed niet ‘kunnende’ ontwijken, onze gemeenschappelijke
moedertaal tot een ending maakt; - onder al deze gebrekkelijke uitdrukkingen is er
niet één, wier invloed verder reikt dan de briefwisseling van een vrouwelijke
kostschoolleerling en de gesprekken van ‘deftige’ familiën, hij wie eene Fransche
of Zwitsersche bonne als wetgeefster op den taalkundigen Parnassus zetelt. In de
taal van ons ‘volk’ dringen ze evenmin door als de met zooveel krijgsgeschreeuw
vervolgde germanismen. Neen, hun grootste aanspraak op onze erkentelijkheid, ik
zeide haast hun eenige, berust op hun ijveren tegen de ‘coquette, ravissante’ woorden
met Franschen klank, die onze ‘conversatie en industrie’ onze ‘politiek en polemiek’,
onze ‘philosophie en strategie’, en zelfs een gedeelte onzer ‘literatuur’ ‘envahisseeren’.
Wie zijn het, die dezen taalkanker voeden? De ‘aristocratische’ familiën in de
eerste plaats, die het ‘gedistingeerd estimeeren’ de ‘éducatie’ hunner ‘bébé's aan
‘bonnes’ of ‘gouvernantes’ of ‘demoiselles françaises’ toe te vertrouwen. Wie onder
ons ooit het buitenkansje heeft gehad, om de leemten te mogen aanvullen, door zulke
bonnes in de nationale opvoeding hunner kleine slachtoffers achtergelaten, zal bij
ondervinding weten, hoe erbarmelijk het bij deze rijkeluiskinderen met de kennis
der moedertaal is gesteld. Ik herinner mij zulk een jongheertje, wien ik het zoeken
van bijvgl. nw. met den uitgang ‘loos’ als huiswerk opgaf. Ik had hem vooraf de
beteekenis van ‘loos’ nauwkeurig uitgelegd en mijne verklaring met een half dozijn
voorbeelden toegelicht. Den volgenden morgen werd ik met een fraaie verzameling
spiksplinternieuwe woorden verrast: ‘stoelloos’, las ik, ‘tafelloos, kachelloos,
schilderijloos - - en van Gend en Loos’. Jammer genoeg, heeft het laatste alleen zich
tot nu toe gehandhaafd, al staat het ook te duchten, dat het door de mededinging van
't spoor binnen korteren of langeren tijd eveneens spoorloos verdwijnen zal.
Voorts moeten als zoodanige taalbedervers gebrandmerkt worden:
onze halfbakken vertalers, die het Fransche woord, als ze er in hun woordenboek
geen Nederlandschen evenknie van vinden, met een Hollandschen uitgang verrijkt,
in onze taal binnensmokkelen, en zonder blikken of blozen van de ‘spontaneiteit der
cosmographische intuitiën’ spreken, waardoor Columbus zich onderscheidde; de
meester koek- en banketbakker - pardon! de ‘confissier, pâtissier, schocolatier,
rafraîschissements, glacier et cuissinier’ (letter-

Noord en Zuid. Jaargang 9

352
lijk getrouw afschrift van het ‘étiquette’ op het ‘bonbon’-zakje van een Utrechtschen
koek- en moppeman), ‘débiteur’ met altijd klimmend ‘succes’ van ‘biscuits’ en
‘crêmes de vanille’, ‘galantines’ en ‘pâtés’, ‘champignons’ en ‘gelatines’, ‘délicieuses’
en ‘mariages’, ‘blanc-manger’ en ‘sorbets’, mitsgaders honderd ‘delicieuze’
snorpijperijen meer, tot bedervinge van het volksbloed en de volkstaal;
de heeren en dames, houders en houderessen van ‘magasins de confections’, die
‘redingotes’, ‘vestes’, ‘pantalons’, ‘cravates’, ‘robes’, ‘sorties de bal’, ‘toilettes et
négligés’ ‘ruches’ en ‘crême’; ‘fronts’ en ‘chemisettes’ aan den man brengen of aan
de vrouw, alles ‘haute nouveauté’, ‘dernière nouveauté’, ‘nouveauté du jour!’
de ‘heeren’ ‘coiffeurs’ met hun ‘salon pour la coupe des cheveux et de la barbe’;
de goud- en zilversmeden, die in hunne ‘orfèvrerie’ en ‘bijouterie’ Fransch werk met
Fransche namen: ‘broches’, ‘écrins’ enz. enz. ‘étaleeren’;
de heeren rechters, procureurs en advokaten, die de ‘correctioneele’ en ‘crimineele’
huizen van ‘arrest’ oftewel ‘détentie’ bevolkt houden, die laten ‘failleeren en
homologeeren’ of ‘insolvent’ of ‘frauduleus’ verklaren; die ‘geïncrimineerde’ feiten
‘rehabiliteeren’ en de getuigen ‘a charge’ en ‘a décharge’ in tegenwoordigheid van
den ‘délinquent’ brengen;
de nog grootere heeren, die als wetgevers in onzen Haagschen Areopagus zetelen,
en er het ‘prestige’ onzer ‘nationale politiek’ met ‘debatten,’ ‘amendementen,’
‘moties,’ en vooral met van tijd tot tijd op ‘reces’ te gaan, tegenover het buitenland
schitterend handhaven;
een vrij groote schare, uit beoefenaars der hoogere wetenschap samengelezen,
vooral van de ‘faculteit’ der ‘orthodoxe’ of ‘moderne theologie,’ aanhangers van 't
‘Irenisch’ Christendom of der moderne ‘ethica,’ ‘catecheten,’ ‘exegeten,’ vol van
‘commentaren’ op de ‘liturgische’ en ‘apocryphe’ Evangeliën, voorts zeer sterk in
‘disputaties,’ ‘compilaties,’ ‘chronologie,’ ‘hermeneutiek,’ ‘aeschatologie’ en t.q.;
klassieke ‘philologen,’ ‘eminente controversisten’ en half gare ‘philosofen;’ waarbij
zich aansluiten beoefenaars of kenners van ‘heraldiek,’ ‘numismatiek,’ ‘calligraphie,’
‘sténographie,’ ‘architectuur,’ ‘archeologie’ en minstens nog vijftig ‘aphie's’ en
‘ogie's’;
de schrijvers over geschiedenis, staathuishoudkunde, wijsbegeerte, aardrijkskunde,
dier-, planten- en aardkunde enz., die ‘monotheisten en polytheisten,’ ‘theocratische,’
‘autocratische,’ ‘aristocratische,’ ‘democratische,’ ‘oligargische,’ ‘demagogische,’
‘socialistische,’ ‘communistische,’ ‘monarchale,’ ‘constitutioneele’ en ‘despotische’
regeeringsvormen bespreken; die ‘utopieën’ scheppen over ‘budgets’ - verbetering
en ‘amortisatie’ van nationale schuld; die ‘empirisch’
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het ‘eclectisme,’ ‘positivisme,’ ‘utilisme,’ ‘deisme,’ ‘atheisme,’ ‘pantheisme,’
‘materialisme,’ ‘probabilisme,’ en derdehalf dozijn is men meer met ‘syllogismen’
en ‘sophismen’ beurtelings onderzoeken; die in hun atlassen en leerboeken met
‘topografische’ en ‘anthropologische’ schetsen, met ‘isothermen’ en ‘isobaren,’
‘plateaux’ en ‘niveaux,’ ‘dépressies’ en ‘maximums,’ ‘barometrische gradienten’ en
‘equatoriale cyclonen’ de lieve jeugd onder de oogen treden; die zeer grondig de
‘morphologie’ onzer ‘fauna,’ de ‘ichtyologie’ en ‘zoölogie’ bestudeeren; die de
‘eocene,’ ‘oligocene,’ ‘miocene’ en ‘pliocene’ ‘formaties’ der ‘tertiaire periode’ zoo
goed kennen als wij een hond en een stuk krijt;
aan het einde dezer lijst van zondaren mogen, neen moeten de velen onder ons
genoemd worden, handelsreizigers, kantoorschrijvers, rijks-ambtenaren van allerlei
kleur en geur, enz. enz. die het zoo ‘puissant geëmancipeerd’ vinden, hunne
‘conversatie’ met Fransche ‘expressies’ te ‘illustreeren’; die hopen u niet te
‘demoraliseeren’ (‘derangeeren’ is de bedoeling, doch dat is maar bijzaak), wanneer
ze u even ‘molesteeren,’ die zich, zoo min als gij of ik, gaarne op ‘consumptie’ laten
‘kallesjeeren’ en ‘priffetief’ in de kast stoppen; die niet gaarne de ‘dupe’ worden van
eene ‘mystificatie’ en ‘gecharmeerd’ zijn met de ‘mademoiselle’ Héloise, de
‘chanteuse’ first rate van 't ‘café’ of ‘concert chantant,’ ‘afijn,’ al die luidjes, die
meenen zich een ‘air’ te geven met ‘Fransche termen’ te ‘employeeren.’
Met de hand op het hart kan ik de verklaring afleggen, dat het lijstje dezer
taalbedervers driemaal en dat van de ongure scheppingen hunner onvaderlandsche
tongen dertigmaal grooter zou zijn, wanneer ik mij bij deze opsomming de moeite
had getroost, afzonderlijke nasporingen te doen en aanteekeningen te maken. Wat
mij onder het schrijven te binnen schoot, heb ik zwart op wit gebracht. Maar dit
weinige wettigt reeds de vraag: ‘waarvoor hebben Coornhert, Vondel en Hooft dan
eigenlijk geleefd? Staat het geschreven, dat Nederland de aap van Frankrijk zal
blijven?’
't Is waar, onder de aangehaalde woorden prijken (?) er eenige, die strikt genomen,
eer ‘hellenismen’ of ‘latinismen’ behooren genoemd te worden dan ‘gallicismen,’
en wier vaderschap veeleer in Duitschland dan in Frankrijk moet gezocht; maar alle
hebben ze den gallicaanschen klank; dank aan de kneedbaarheid der Fransche taal,
behoeft een Figuier of Jules Verne deze woorden slechts te gebruiken, om hun het
Fransche burgerrecht te bezorgen. Waarom zouden de formations huroniennes et
christallines, de animaux éocènes de la période tertiaire minder aanspraak op
‘franschdom’ hebben dan de morphologie et biologie des plantes?
Gelukkige Bilderdijk, het ‘aapgegrijns’ dier ‘vervloekte taal,’ die zich reeds in
uwe dagen ‘meester maakte van de aard,’ zal
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u in de stille rust des grafs niet storen, gelijk het ons doet, dag aan dag, 't zij we te
huis zijn of op reis, lezen of een gesprek voeren.
En gij, eerzame en erntfeste Pieter Rabus, schrijver van de Vermakelijkheden der
Taalkunde, die in 1692 te Rotterdam bij Pieter van der Staart in Cicero, voor den
tweeden keer in 't licht verschenen, hoeveel gelukkiger nog mogen wij úwe asch
noemen! Pieter Rabus schreef in zijnen tijd over de taalverbastering:
‘De Neerlandse tale loopt groot gevaar, van alle hare verkregene glorie t' eenemaal
te zullen verliezen, indien we voortgaan derzelver zuiverheid met den smook van
walgelijke en gemaakte bastaardwoorden te willen opsmuiken.
't Is reeds zoover gekomen, dat men nauwelijks drie woorden achtereen uitspreekt,
of men lapt' er een Frans of bastaard Latijns woord op, en dat met zulk eene nastaring,
dat men dien drek voor blanketsel waardeert, alsof men de oorspronkelijke en
onbevlekte schoonheid onzer tale wilde te schande maken met een barbaars tooisel,
dat geen rechtschapen Hollander past. O saeclum insipiens et inficetum!1).
Wanneer de brave man, twee eeuwen na deze philippica geschreven te hebben,
zijne laatste rustsponde verliet, om een kijkje in het midden zijner naneven te komen
nemen, zou hij niet een beetje kregel en spuwnijdig worden, wanneer hij tot de
ontdekking kwam, dat zijn geliefd Nederland nog altijd zekere klassen telt van
taalbedervers, gelijk hjj ze opgeteekend en gegeeseld heeft; en eene heilige
verontwaardiging zou hem nogmaals in een dichterlijken klaagzang doen losbarsten:
Is nog 't gedrocht der Bastaardy ten top
Van mogentheid in Nederland gestegen?
En krijgt de Moedertaal de schop,
Versteken van haar heerlijkheid en zegen?

Maar bij al zijn toorn zou 't hem toch eene streelende voldoening verschaffen, wanneer
hij tevens gewaar werd, dat de voorspelling, in het slot van zijn klaaglied uitgedrukt,
letterlijk in vervulling is geraakt. Hij schreef daar:
Maar 't ga zoo 't wil. Men zal, na lang verloop
Van eeuwen, na verwisseling van tijden,
Als taalkunde om geen geld meer is te koop,
't Barbaars gebroed den schepter zien benijden;
Dan zal men nog omzoeken naar een blad
Van zuîver Duits. En dichters zien herleven,
Wier schriften met geen onduits zijn beklad

1) O flauwhartige, smakelooze tijd! (Juvenalis).
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Maar die voorheen rechtschapen Hollands schreven.
Dan zal men de Grollisten en hun boeken
Uit ed'len spijt verbannen en vervloeken.

Ja, erntfeste Pieter, als het u gegeven was, ooggetuige van Von dels', Huijghens', en
Brederoo's herleving te zijn, gij zoudt, niettegenstaande men beweert dat 's menschen
eigenliefde al een kwartier na zijn dood sterft, met een gevoel van zaligen trots aan
uwe profetentaal terugdenken. En jubelen zou uw Hollandsch gemoed, wanneer gij
zaagt, dat men tegenwoordig niet alleen omziet naar een ‘blad van zuiver Duits,’
maar er ook vindt, en meer dan één.
Wij lijden aan gallomanie, maar zijn Goddank, niet langer blind voor deze kwaal:
de schoone taak der Coornherts en Vondels is reeds lang, met voorliefde en geestdrift
hervat. Onze groote dagbladen en vele van minderen rang beijveren zich, het moet
met waardeering gezegd worden, sinds jaar en dag, om zuiver Nederlandsch te
schrijven; onze beste tijdschriften gaan op eene waardige wijze voor; onze meeste
schoolbladenen schoolmeesters vermijden met zichtbare en prijzenswaardige
angstvalligheid het gebruik van bastaardwoorden, en de invloed van dit drievoudig
goede voorbeeld doet reeds in verschillende ‘lagen’ onzer bevolking zijn heilzamen
invloed gevoelen. Van onze dichters behoeft geene afzonderlijke melding gemaakt
te worden.
De Nederlandsche muze heeft zich altijd afkeerig getoond van vreemden tooi en
dat is een harer schoonste titels op onze vereering. Alleen dan, wanneer zij ter
verpoozing haar ernstig klassiek gewaad met de narrenkap of een arlekijnspakje
verwisselt, zooals in het Vlaems gebraey peerken jent, dat in Vondels Hekeldichten
voorkomt en in de Klacht van een Rotterdamschen aap van pater Van Meurs, alleen
dan, zeg ik, vergunt zij zich, pour le besoin de la cause, een uitstapje over de grenzen.
Naast dit drievoudig verbond van groote mogendheden, treedt de romanschrijver
slechts als mogendheid van den tweeden rang op. Dat is de schuld niet van mevrouw
Bosboom-Toussaint, van Lennep, Otto, van der Lans, - ik noem opzettelijk twee
aanvoerders van de oude garde en twee van de knapste luitenants der jonge garde in
éénen adem - maar van de vele Icarus-zonen en dochteren, die zich onderwinden
met wassen vleugelen naar de zon te vliegen; vertaalders en vertaalsters, die ver
beneden hunne taak blijven; personen, die geboren kouters, doch alles behalve
wetenschappelijk onderleid, zich eensklaps tot schrijver geroepen achten; (In een
roman van een dier onbevoegden, die zich Joan v. Beverland teekent, wordt een keer
of twaalf van mésaillances gesproken). 't Is de schuld ook van mannen en vrouwen
van wezenlijk talent, doch met een hoogst twijfelachtigen goeden smaak, zooals bijv.
een Ten
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Hoet; van schrijvers eindelijk van naam en invloed, doch die ter ongelegener ure de
opvatting hunner edele roeping gewijzigd hebben en naar het kamp der taalbedervers
zijn overgeloopen. Tu quoque?1) weeklaagt de Genius der Nederlandsche taal, wanneer
hij den dolk in de handen van een Schimmel ziet glinsteren.2)
Gelukkig vormt dit vijandelijk legerkamp eene betrekkelijk groote minderheid.
Ware dit niet het geval, dan zou onze romanpers niet eens in het tweede gelid kunnen
geplaatst worden. Dat zij niet toornen, de prozaschrijvers van naam, wijl ik hen later
dan den schoolmeester noem! 't Zou eene botheid zijn, deze achterstelling op
letterkundige verdiensten te gronden. De onderwijzerswereld erkent volmondig uwe
meerderheid, o helden der pers, die zij als hare gidsen en raadslieden op de baan der
taal beschouwt en huldigt. Er is hier alleen sprake van invloed. En nu is men geen
zwaaier van het wierookvak, wanneer men beweert dat de Nederlandsche onderwijzer
zijne taal oprecht liefheeft, dat hij haar al te veel hoogschat om ze met vreemden tooi
te ontsieren, en in woord en daad zich ernstig beijvert, om aan de kinderen van ons
volk een zuiver, een onvervalscht en onvermengd Nederlandsch te leeren.3) ‘Geef
mij de school en gij geeft mij de toekomst van een volk,’ heeft een groot staatsman
gezegd. Wie in dit woord geene overdrijving ziet, wie de jeugd de hoop des vaderlands
en de school het voorportaal des levens noemt, zal gaarne toegeven, dat de onderwijzer
eene macht is op 't gebied der taal, waarmede hare beste beoefenaars rekening moeten
houden. Wil men die macht in een beeld uitdrukken, dan kan men de onderwijzers
de gemeene soldaten en onderofficieren van een leger noemen, waarvan de groote
dagbladen de officieren, onze beste tijdschriften de generale staf en onze Beetsen,
Busken-Huets en Bosboom-Toussaints de onsterfelijke aanvoerders zijn. Een ander
beeld: onze groote schrijvers zijn als zoovele zonnen, licht- en levensbronnen voor
het plantsoen dat op vaderlandschen bodem wordt aangekweekt, terwijl de ether, die
dat weldadig en vruchtenkweekend licht tot geleider strekt, de roeping en den invloed
van den onderwijzer verbeeldt. Even dichterlijk doch niet volkomen zoo juist is het
volgende beeld: de goede schrijvers zijn als groote stroomen, de onderwijzers als
zoovele beekjes, over

1) Gij ook?
2) Bij deze treurige schaar van taalverkrachters mag de onbekende vertaler van Fransche
opstellen in de Wetenschappelijke Bladen niet onvermeld blijven; zijn Hollandsch - Fransch
doet veronderstellen, dat hij ergens in België, aan de grenzen van het Walenkwartier woont.
3) Dat hier de velen niet bedoeld zijn, die nog den jobstijd der examens moeten doorworstelen,
vat een ieder, die de verslagen onzer examen-commissiën leest. Het van ouds bekende:
‘zooals de ouden zongen enz.’ schijnt het jongere onderwijzersgeslacht onder de leugens te
willen rangschikken.
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wier met kiezel bedekten bodem het water bij gedeelten zijn weg naar de kleine
akkers vindt.
De lagere school kan niet aan ‘hoogere’ letterkunde doen, maar zij kan het
kneedbaar gemoed van het kind een echt Nederlandschen plooi geven, zij kan een
geslacht kweeken, dat zonder taalgeleerden te zijn, een grooten eerbied voor de eigen
taal aan een onverzoenlijken afkeer voor vreemde indringers paart. Zij kan in menigen
geest van meer dan gewonen aanleg de kiemen leggen en tot haar eerste ontwikkeling
brengen, waaruit later woudreuzen, sieraden van 't vaderlandsch bosch, zullen groeien.
Blijf ik op al deze gronden de groote macht der lagere school op 't gebied onzer
taal onvoorwaardelijk en onverzwakt handhaven, voor de schoolpers mag ik dit
gunstig oordeel slechts onder voorbehoud uitspreken. Er zijn onderwijzers, die
inderdaad verdienstelijke schoolboeken schrijven en van wie onder 't oogpunt van
taal eene niet te versmaden opbouwende kracht uitgaat. Onze vroolijke Jan de Rijmer
en Heije hebben het hunne gedaan, om de Nederlandsche jeugd in de goede, d.i.
vaderlandsche richting te stieren; Lovendaal en Louwerse zetten beider taak op
voortreffelijke wijze voort. Tijdschriften als ‘Voor 't jonge Volkje’ en ‘Ons Genoegen’
begrijpen hunne zending en eerbiedigen haar voortdurend. Op gelijke waardeering
hebben de leesboeken-reeksen van Oostveen, De Raaf en Zijlstra, Bosman,
Bouwmeester e.a. aanspraak. Doch ook deze medaille heeft hare keerzijde; voor wie
met de critiek bekend is, een jaar geleden in de Lantaarn en nog vroeger door Hemkes
op enkele uitgaven voor de school geleverd, is 't geven van bewijzen zoowel als 't
aanduiden van namen overbodig. Het is jammerlijk, dat er taalbedervers in de school
zijn doorgedrongen! Mijn hulde aan de wachters, die aan de deur hebben post gevat,
om oude indringers uit te werpen en nieuwe te weren. Laten zij niet afgeschrikt
worden door het vooruitzicht, dat ze hier en daar kwaad bloed zullen zetten. Het
goede dat ze doen, is te groot dan dat het door dat luttel kwade kan worden
opgewogen. Doch, hun zwaard treffe de plichtigen alleen en worde met het lancet
van den heelmeester verwisseld, waar genezing nog te hopen is. Nog voorwaardelijker
zou het gunstig oordeel over de goede richting en den opbouwenden invloed der
schoolbladen moeten luiden, als ik aan de indrukken van het oogenblik toegaf. Want,
terwijl ik dit schrijf, ligt het nummer van 25 Mei van het Schoolblad voor mij, waarin
ik in een hoofdartikel, dat slechts drie kolommen beslaat, op de volgende gallicismen
en barbarismen stuit: doceeren, cursus, officieele ontdekkingsfactor, en détail,
natuurhistoricus, materiaal, abnormaal, gepasseerd, zoöloog, botanicus, physionomie,
apart1), product, demonstreeren, object, fantasie, schematiseeren,

1) ‘Apart’ en ‘Serie’ mag men als halve burgers beschouwen.
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orgaan, organisme, serie, abstraheeren, physica, physisch, realia, mechanica,
abstractie, theoretisch en combinatie. En in hetzelfde nummer wordt in een
buitenlandsch bericht van proefcandidaten en experimenteer-materiaal gesproken.
Zou men aan den vertaler van dat bericht niet mogen vragen, waarom hij zijne
candidaten (lees kweekelingen) onder de volgelingen van Bacchus en Gambrinus
zoekt? Zou men hem zijn gek materiaal niet voor de voeten mogen werpen? 't Is
beter, dat wij er hem de teenen mede bezeeren, dan dat hij er 't taalgebouw mede
beukt. De schrijver van het overigens zakelijk hoofdartikel, hij, o ja, is minder plichtig,
maar toch.... was het volstrekt onvermijdelijk aan vreemde deuren te gaan kloppen?
Ik vermeende tot nog toe, dat onderwijsen, leergang, werkelijke (of wezenlijke)
ontwikkelingskracht, in bijzonderheden, natuurkundige, bouwstof, afwijkende (of
misvormd), voorbijgegaan, dier- en plantenkundige, gelaatsuitdrukking (of
voorkomen), afzonderlijk, voortbrengsel, aantoonen (of aanwijzen), voorwerp,
verbeelding, ontwerpen (of in grondtrekken schetsen), werktuig, bewerktuiging,
reeks, afzonder en, natuurkunde, natuurkundig, afzondering, werktuigkunde, leerstellig
en samenstelling (of samenvoeging), zuiver Hollandsche woorden waren. Met deze
te ‘benuttigen’, had Dr. Bos aan al die vreemdelingen min één hun verlofpas kunnen
geven. De geëerde schrijver of een ander in zijne plaats, - want 't is mij onbekend,
of dit opstel zijne leestafel bereikt - zal doen opmerken, dat met het oog op het
onderwerp en 't verband, waarin deze 27 bastaardwoorden voorkomen, hun
Nederlandsche vertaling niet altijd juist is of welluidend zou klinken. Laat ons deze
verontschuldiging aannemen, en voor factor, organisme, abstraheeren, theoretisch
en misschien nog een paar het banvonnis opheffen. Doch de andere twintig? Met
een weinig ernstigen wil hadden ze kunnen vermeden worden. Onze geleerden
offeren, wanneer ze over vakonderwerpen schrijven, maar al te zeer aan een zekere
zucht tot gemak. Het vreemde woord valt hun oogenblikkelijk in, het Nederlandsche
niet; het vreemde zegt terstond en juist wat zij bedoelen, het Nederlandsche vergt
soms eene kleine wijziging in den bouw van den zin, wil het 't rechte woord op de
rechte plaats worden. Dat het dit echter kan, - een bastaard-Nederlander heete, wie
zulks ontkent! Dat het dit kan - opstel op opstel in De Gids, geheele rijen van
hoofdartikelen in Handelsblad, Amsterdammer, Tijd en N.R. Ct., staven het. Dr. Bos
en al zijne ambtsbroeders, bij wie de ‘deege deeglijkheid’ zoozeer hoofdzaak is, dat
ze aan vorm en stijl alleen uit genadige welwillendheid een weinig zorg besteden,
veroorlooven mij op een klein, welsprekend voorbeeld te wijzen. De bepaling der
‘Evolutie’ (kringloop) van Herbert-Spencer luidt: an integration of matter and
concomitant dissipation of motion, during which the matter passes from an indefinite,
in-
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coherent homogeneity to a definite, coherent heterogeneity; and during which the
retained motion undergoes a parallel transformation.
Dit muurstuk van Grieksche, Latijnsche en Normandische, met Angelsaksische
tras gemetselde steenen, levert den taalminnaars bij onze buurluî over de zee buiten
kijf een onbekoorlijken aanblik en rechtigt ons, midden in onze droefheid over eigen
taalbederf, tot een zucht van verlichting, het spreekwoord indachtig, dat gedeelde
smart voor de helft vermindert.
Als de mogelijkheid bestaat, dat van dezen veelkleurigen Engelschen rok een
stemmiger Nederlandsche kan gesneden worden, dan..... hoeden af, mijne heeren,
voor den rijkdom, de kneedbaarheid, de zelfstandigheid onzer moedertaal! Welnu,
laat het hoofddeksel maar vast de hooge standplaats verlaten, die het gewoon is in
te nemen. Hoogleeraar Spruyt heeft de bepaling van Spencer volgenderwijze
verdietscht:
‘een opeenhoopen van stof en eene daarmede samengaande verspreiding van
beweging, gedurende welke de stof uit een toestand van onbepaalde,
onsamenhangende gelijkslachtigheid tot eene bepaalde, samenhangende
ongelijkslachtigheid overgaat, en de bewaard gebleven beweging een soortgelijke
omzetting doorloopt.’
Ziedaar een voorbeeld, dat onder de ‘lichtende’ eene plaats verdient.
Vaak treffen de uitersten elkander; laten zij 't hier ook eens doen. Van den bezitter
eens leerstoels in de zalen der Alma Mater Lugduniensis tot den zone Israëls, die het
reeds afgesleten middeltje van een verkoop te bate neemt, om zijne beurs te spekken,
is de afstand vrij aanzienlijk.
Hoe ‘adverteeren’ of ‘afficheeren’ de meeste uitverkoopers hunne op touw gezette
‘speculatie’? ‘Finale uitverkoop’ heet het in den regel; totale ter afwisseling. Welnu,
de bewuste handelaar kondigt de zijne als ‘belangrijk, zeldzaam, voordeelig,
goedkoop, werkelijk, buitengewoon, oprecht en geheel’ aan. Wanneer de bedoelingen
van den man van zaken, die deze aankondiging in een onzer kleine dagbladen liet
afdrukken zoo oprecht geweest zijn als zijn Nederlandsch, dan wenschte ik om een
dubbele reden zijn naam te kennen. Doch, laten bijzaken bijzaken blijven. Het
daglicht, waarin wij op 't oogenblik staan, beschijnt den zoon der natie als ook een
taalzuiveraar en taalverrijker. Naast dit ééne voorbeeld zou men duizend andere
kunnen plaatsen, waaruit blijkt dat de zucht om zuiver Nederlandsch te schrijven, in
den boezem van ons volk wortel begint te schieten en zelfs reeds vruchten voortbrengt.
Hoe dikwijls hebben we al niet een gevoel van blijde hoop mogen smaken, wanneer
we een uithangbord eens met echt, volbloed Nederlandsch beschilderd zagen.
‘Harensnijden en scheren’, las ik onlangs op de winkelruit van een ambtsbroeder
onzer fatterige ‘coiffeurs’; ‘huis- rijtuig- en sieraadschilder’ bij een meester verver.

Noord en Zuid. Jaargang 9

360
Het volk is van nature taalkundig, vergeten we dat niet. Aan zich zelf overgelaten,
zal het aan de woorden een gewestelijken, plaatselijken draai en klank geven, tot
taalverbastering in den eigenlijken zin leent het zich niet. Hou zou het dat ook?
Gallicismen en ander ‘ismen’ liggen buiten den kring zijner waarneming en ervaring;
zoo zij er in doordringen, vraagt het die vreemde eenden met verwondering, wat ze
in de bijt komen doen en bedekt ze gauw met Hollandsche veeren. De tuinman van
een Frieschen heer doopte, zooals Te Winkel ergens in de Taalgids vertelt, de
heliotropen een ‘heelen Jan troep’ omdat ‘ze zoo dicht bij elkaar stonden.’ Deze
proeve van volks-woordvorming volstaat voor een heele reeks van wijsgeerige
stellingen: den man van ernst geeft ze stof te over tot nadenken. De wetenschappelijk
gevormde maakt zich soms vroolijk, ten koste van een zoon en vooral eene dochter
des volks, die met vreemde woorden omspringt als de poes met de gewichten eener
hangklok; maar heeft hij zich ooit de vraag gesteld, wie hier de ware schuldige is?
Heeft het verdietschen der bastaardtelgen in den mond van een vischvrouw hem
reeds den heilzamen wenk gegeven, dat het volk van nature verre blijft van taalbederf,
dat zijn eigen, uit gemak- of pronkzucht geboren en dus kunstmatig liefhebberen met
‘onduitsch’ er de eerste aanleiding toe gaf en het dus een heilige plicht voor hem is,
brood aan te dragen waar hij tot nog toe slechts steenen gaf?
Mijn onderwerp is nog niet uitgeput. In het volgend nummer van dit tijdschrift
hoop ik de behandeling voort te zetten.
Utrecht.
JOH. C.A. FRANKEN.

Overzicht van Tijdschriften.
Loquela, 8 (Kerstmaand '85). - De merkwaardigste artikels zijn IP END IP = 1.
onophoudelijk, 2. ten eene male, 3. weg, verkeerd; - KOORTSEPILLETJE = keestje van
de akernote (okkernoot, walnoot; - PEKEL = geld; - en ZETWORM = spoelworm.
Met de uitlegging van koortsepilletje, waarin pille zou zijn pikkele, kan ik mij niet
vereenigen; dan blijft koorts nog onopgehelderd. Ik versta het als pil, middel tegen
de koorts. Immers men geraakt de koorts kwijt met ze aan een boom te binden (de
koorts afbinden) of te nagelen. Welnu bedoeld deel der walnoot heet ook
djeezenageltje, kruisnagel.
Bij kakelen en 't Hamburgsch koekeler, kan men voegen dat in 't W.-vl. de vorm
kekelen (met zware e als in peerd) ook bestaat, en wel met de twee beteekenissen
snateren en kijven.
9. Bijna heel ingenomen door een belangrijk stuk over BOTTEN
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in botten en beenen en andere uitdrukkingen, waaruit blijkt dat botten = beenen,
knoken, nog heel Nederland door leeft. DEZE, dees, wordt aangehaald als onz. vorm
van deze, - ook een onz. deed en dede. Daarna leest men: ‘Het w. bestaat eigenlijk
uit het herhaalde de = de de = dede (d = z) = de ze, deze.’ De heele volzin schijnt te
toonen dat ital. op deze zoowel als op dede slaat. Nochtans is het duidelijk dat dede,
ook didde tot dit staat als dadde tot dat; - deze is de als bijvoeg. nw. gebruikt gen.
van het pronomen die, evenals het adj. poss. mijn van ik.
10. Hier vernemen wij dat ‘een mensch die uitkrommende () beenen heeft,’ beugel-,
velge- of brakbeende, - en ‘een mensch die inkrommende) (beenen heeft,’ kalverkniede
is. Die woorden, vooral brakbeende, worden breedvoerig uitgelegd, en daar de geijkte
boekentale voor die gebreken slechts onbepaalde, niet stipte uitdrukkingen schijnt
te bezitten, zoo wordt aan die onbeholpen taal en haar profeten als naar gewoonte
duchtig de les gespeld. Ook het academisch Fransch krijgt er van, omdat het durft
schrijven de par le roi voor de part le roi, sens dessus dessous voor ce en dessus
dessous, lierre voor l'hierre. Hoe dit te pas komt? Wel, men heeft welkomen
aangehaald, niet om er een W.-vl. bijzonderheid van op te geven, maar om te
herinneren dat het woord, met andere Dietsche nog, vroeger in 't Fransch bestond, en daar men nu eens met het Fransch bezig was....
Heel belangrijk is het artikel over de uitdrukking MET VISCH GELAAN ZIJN (= zich
spoeden), vooral ter oorzake van de vergelijkingen met andere beeldspraken voor
dezelfde gedachte uit Hiob IX, 25 en 26. Niet zooveel geldt van PIMPAMPOENTJE
met zijn dichterlijke etymologie. - Bij PIEWITTE (= kievit) wordt verklaard dat de
naam van dien vogel een klanknabootsing is van zijn gezang; nochtans zegt de vogel
pīē-wĭĕt, terwijl men hem noemt pĭĕ-witte, - maar die wijziging, met andere nog als
lijfkoeke voor leefkoeke, enz., wordt goedgekeurd om dezelfde reden waarom 't Fr.
lierre voor l'hierre afgekeurd werd.
11. HUISTEKNUISTE = met hulten en bulten, met hobbels en knobbels. Gelukkige
analogie aangevoerd tusschen het deel huiste en hoesten = 't opsmijten van een
geweldigen asemstoot; ook van Lat. tussis, tussire met tundo en cudo = stooten,
smijten, slaan, en tumulus met cumulus; - of dan tussire door tusschenkomst van een
c-vorm als cudo met hoesten kan in verband gesteld worden, blijft een vraag. - Het
Friesch (cfr. Halbertsma) leert ons dat MEN meerv. is; nochtans daar men en wij in
't W.-vl. beide me zijn, wordt ‘om klaarheidswille’ me1 (= men) steeds gevolgd door
't enkelv., en me2 (= we) steeds door 't meerv. Sporen van 't oud gebruik met 't meerv.
vindt men in een zin als: ‘Os me' g'heel hulder (meerv,) werk verbrod heeft (enkelv.),
me' staen (meerv.) daer
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ton en kiken.’ Die gevolgtrekkingen mag men niet gratis aannemen. Een zin als de
voorgaande is een onmogelijkheid: een meerv. possess. tusschen enkelv. onderw. en
enkelv. werkw.; verandering van persoon: m' heeft (3 s.) me' staen (1 p.) om hetzelfde
wezen aan te duiden; dit is niet natuurlijk; ook heb ik nooit iets dergelijks opgemerkt.
Men ten andere is zeer zeldzaam en komt om zoo te zeggen slechts in geijkte
uitdrukkingen voor; het wordt gewoonlijk uitgesproken men met een neusklank als
in 't Fr. un, maar toonloos: men kan al niĕ weten (= 't zou kunnen zijn)! - Bij PERPIOEN,
Vl. gedaante van Perpignan, wordt vernuftig verondersteld dat die naam en andere
met denzelfden uitgang uit dien hoek waar vroeger de West Goten heerschten, het
achtervoegsel hebben dat men in Birmin-gham, Cunin-gham of Pete-ghem, Rolleghem,
enz. vindt: dus: Perpin-gham, Drakin-gham (Draguignan), Ludsin-gham (Lusignan).
- PERPIOEN, stok van een zweep, heet zoo naar de stad: fouets en bois de Perpignan,
d.i. van hout van den Celtis australis (bij Dodonaeus: Lotusboom). cfr, Littré, bij
Bois. VERKAZEVATEN is in een ander kaasvat (kaasvorm) doen, dan in 't algemeen
veranderen, verwisselen.
12. (Oostermaand 1886), en 1. (Meimaand '86) worden beide ingenomen door een
alleszins lezenswaardig artikel over mollepooi = (met varianten plooi en prooi) =
rouwmaaltijd. De heidensche overlevering der dadsisas = convivium funerale,
leedbier, leichbier, wordt besproken en hare overblijfselen aangeduid. Het woord
molle, molde, moude, wordt verklaard, en tegen verwarring met mol (= maulwurf,
molwerp, die aarde opwerpt) wordt verwittigd. Het woord pooi wordt in verband
gebracht met den Ig. √pa = drinken (potus, potable); dus mollepooi =
ter-aarde-bestelling-drank. Niet met alle uitleggingen zal men instemmen, zoo bijv.
niet met de verklaring der varianten plooi en prooi, noch met de bewering dat pooi
in verband staat met fooi. Toch blijft het stuk heel vernuftig en voor de historische
gegevens en inlichtingen heel nuttig.
2. (Wiedmaand '86). - BESCHUDDEN = beschutten; het p.p. als adj. = beschermd
door, voorzien van voordeelige kaarten in 't spel. - BESTREUVELEN wordt ten onrechte
tot hgd. stropalon gebracht; het is met verstreuvelen, strievelen te brengen tot den
nevenvorm van strooien, die in 't Duitsch streuen is, Lat. stravi (sternere). - ME =
we, wij, wordt gevonden in 't Dagverhael van den oproer te Antwerpen, 1659, dus
is 't van over oude tijden een gemeenlandsch, geen W.-vl. woord! Men kon er ook
bijvoegen dat het in vele Duitsche dial. mer is voor wir. - Bij MINKEN = minderen
is de uitspr. niet aangeduid; klinkt i als in W.-vl. kind of als in gezind? - POLTE, elders
POLKE, heeft de algemeene beteekenis van JAS of SCHABBE en staat wellicht in verband
met paletot. - SCHOEPEN, frequent. schoeferen = aftroggelen, ook gulzig opslikken.
-
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WIKKE = tooverij, ook wikken, wikkelaar, cfr. Eng. witch.
Bij ieder nummer is een bijblad, inhoudende vragen, antwoorden, aanbevolen en
ontvangen. Wij hebben er over bericht in ons vorig overzicht van Loquela.
Ons Oud Vlaemsch I, 1, verschenen in Februari '86. Sinds dien kwam niets meer
uit, ofschoon het overander maend moest verschijnen. Onlangs werd aangekondigd
dat het ging voortgezet worden als het getal inschrijvers zou toereikend zijn. Het
kost 1 fr. ‘Elk inschrijver ontvangt tegen dien prijs twee afprenten van iederen No.,
eene om te houden, en eene om uit te leenen of weg te geven, tot voorderinge van
Ons Oud Vlaemsch.’ De uitgevers zijn J. Demeester te Roeselare en J. Ficheroulle
te Belle in Frankrijk. Het bladje moet voor de Franschvlamingen zijn wat Loquela
voor de Westvlamingen is.
Het 1ste Nr. houdt in: 1. Ons Oud Vlanderen, twee aanhalingen uit De Bo en J.
Winkler over Fransch-Vlaanderen en de Franschvlamingen; - 2. Lapides clamabant
(= de steenen zullen roepen, Luc. XIX, 40), twee Vlaamsche opschriften, een van
1736 en een van 1759, zonder belang; - 3. Spreekwoorden ten getale van vier; - 4.
Ons Boekwezen, titel en opgaaf van een tiental verouderde woorden uit een Vlaamsch
ascetisch book, gedrukt te Dovay in 1629; - 5. Vonderlingen, vijf woorden eigen aan
Fransch-Vlaanderen.
De spelling van het stuk is zonderling: aa is steeds ae, ij beurteling y en ij; uu
komt slechts eens voor en is niet ue geworden.
SAXO.

Boekaankondiging.
Iets over David Van Hoogstraten en de letterkundige twisten van zijn tijd
door Th. Nolen. - Rotterdam, A. Eeltjes, 1886. (37 bladz. gr. 8o.)
‘Het is een gunstig verschijnsel in onzen tijd, dat men op alle wijzen tracht tot beter
kennis te geraken van den aanleg, het karakter en de levenswijze van diegenen onzer
voorvaderen, die in een of ander opzicht onder hunne medeburgers hebben
uitgeblonken..... Maar vooral van hen, die grooten invloed op hun tijdgenooten
oefenden, soms zelfs blijvende verandering teweegbrachten in hun denken en doen,
is het van gewicht de handelingen en bedoelingen op te sporen. Zij waren het
middelpunt eener groote omgeving, waar in hun geest werd gewerkt en gedacht, en
waaruit dezelfde beginselen in steeds wijder kring werden verbreid. Door hen beter
te leeren kennen, komen wij dus ook tot een juister beeld van een deel hunner
tijdgenooten, tot een juister blik op hun tijd.’
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Met deze woorden rechtvaardigt de Heer Nolen de uitgave zijner korte, maar
lezenswaardige verhandeling over David Van Hoogstraten.
Ontegenzeggelijk is Hoogstraten een verdienstelijk man geweest, wiens oordeel
groot gewicht in de schaal legde en die geen geringen invloed op zijne tijdgenooten
- in een enkel opzicht zelfs op de nakomelingschap - heeft uitgeoefend. Hij werd (er
zij hier terloops aan herinnerd) in 1658 te Rotterdam geboren; studeerde te Leiden
in de medicijnen; practiseerde een tijdlang te Dordrecht met weinig succes en
verhuisde daarop naar Amsterdam, waar hij beroepen was tot ‘leermeester in de
vijfde Latijnsche schole.’ Hij bracht het tot conrector, uit welke betrekking hij in
1722 ontslagen werd met behoud van zijne jaarwedde (f 1200). Maar reeds een paar
jaren later, in 1724, overleed hij, tengevolge van een val in het water.
Zijne gedichten, zoo Nederlandsche als Latijnsche, munten niet uit door
oorspronkelijkheid of gevoel; de eerste zijn nog minder te prijzen dan de laatste.
Zijne ‘geleerdheid en goede smaak - zegt Nolen - waren grooter dan zijne dichterlijke
verbeeldingskracht; vandaar, dat zijne oorspronkelijke gedichten zich niet boven het
alledaagsche konden verheffen; maar vandaar ook zijne juiste waardeering van
hetgeen anderen schoons of geestigs hadden voortgebracht.’
Belangrijker dan de meeste zijner eigene werken zijn Hoogstraten's uitgaven en
verklaringen van andere Latijnsche en Nederlandsche schrijvers. Hij gaf Nepos,
Phaedrus, Terentius uit, vertaalde beide eerstgenoemden, bewerkte en verbeterde
een Nederl. Latijnsch woordenboek, oorspronkelijk door Hannot opgesteld, en
bezorgde edities van Broekhuizen, Antonides van der Goes, Oudaen, Dullaert, van
treurspelen en andere stukken van Vondel enz. De meeste van die uitgaven munten
uit door eene groote nauwkeurigheid; de levensbeschrijvingen, door hem vóór de
werken van vaderlandsche auteurs geplaatst, zijn nu nog van hooge waarde.
Het meest echter is Hoogstraten bekend gebleven door zijne Lijst der gebruikelijkste
zelfst. naamwoorden door hunne geslachten beteekend. Sedert een paar eeuwen had
men over 't algemeen vrij willekeurig met de geslachten der zelfst. naamwoorden
omgesprongen. Geen wonder; het verschil tusschen het mannel. en vrouwel. geslacht
verdween meer en meer uit de spreektaal. Hoogstraten poogde daar paal en perk aan
te stellen door de uitgave zijner geslachtlijst. Dat onze schrijftaal tot nu toe heeft
vastgehouden aan eene onderscheiding, welke de beschaafde spreektaal mist, is zeker
voor een groot deel aan Hoogstraten te danken of - te wijten. In ieder geval is zijn
invloed in dit opzicht bijzonder groot geweest.
In zijn tijd werd Hoogstraten door velen, doch niet door allen geëerd. Het grootste
gedeelte van het geschrift van den Heer Nolen wordt ingenomen door het verhaal
van de letterkundige twisten des Amsterdamschen conrectors. Waarom echter die
geschillen niet nòg uitvoeriger beschreven? Van den geestigen Muizenzang, door
Jan Jacob Mauricius, het Amsterdamsche wonderkind, (dat nog geen zeven jaar oud,
in tegenwoordigheid van honderden menschen eene preek hield, die velen tot schreiens
toe bewoog) hadden wij gaarne het een en ander geciteerd gezien. Ook Joan de Haes'
Kneppel onder de hoenders ware in N.'s verhandeling niet misplaatst geweest. De
polemiek, daarin tegen Justus van Effen en Zeeus gevoerd, is op verscheidene plaatsen
merkwaardig. Afdwalende van de beeldspraak, die hij aan het hoofd van zijn gedicht
plaatste, eindigt De Haes met de woorden:
‘Gij, spreeuwen, vaart dan voort: u past het snaterbekken;
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Alvorens deze aankondiging te eindigen, wenschen wij nog even de aandacht te
vestigen op een werkje van Hoogstraten, dat - ofschoon niet door den Heer Nolen
vermeld - eene merkwaardige voorrede bevat. Wij bedoelen de ‘Beschryving der
Heidensche Goden en Godinnen, getogen uit de Fabelschryveren en Oude Dichteren’1).
Uit Hoogstraten's bericht ‘Aan den Lezer’ blijkt, dat met deze ‘Beschrijving’ eigenlijk
niets anders bedoeld was dan eene verbeterde uitgave van Joan Blasius' GeslachtBoom der Goden en Godinnen. ‘Voor eene lange reex van Jaeren’, zegt Hoogstraten,
‘gaf Joan Blasius, een groot minnaer der Nederduitsche Dichtkunst, zynen
Geslachtboom der Goden en Godinnen in 't licht, ten dienste der dichtlievende jeugt,
die onbedreven in de Griexe en Latynsche sprake, zich den toegang geslooten vond
tot oude en nieuwe Schryvers, die in de gemelde talen de Beschryvinge der Goden,
en de daer toebehoorende verdichtsels, verhandelt hebben. Dit werk van Blasius, hoe
klein van begrip, vond terstont ingang by de Nederlantsche vernuften, en by verloop
van tyd uitverkocht, scheen te vereischen dat het ten tweedenmale te voorschyn
quam. De Boekverkoper Nicolaes ten Hoorn, die de werrelt beschonken heeft met
de zinlyke uitgave der Gedigten van J. Antonides, voelde zich derhalven niet
ongenegen tot het herdrukken van dezen Geslachtboom, en openbaerde my zyne
meening. Ik hier op het boekje hebbende ingezien, oordeelde, als 'er toch een tweeden
druk van komen zou, dat men den opstel van zulk eene beschryvinge, met beter
schikkinge en ruimer wydluftigheit kon voor den dagh brengen.’ Hoogstraten noemt
nu de bronnen op, waaruit hij heeft geput (‘de oude Fabelschrijvers’, Natalis Bomes,
Vader François Pomey, Gautruche, Joachim Oudaen's Beschryving der Roomsche
Mogentheit) en vervolgt dan: ‘Wil iemand nu zeggen (gelyk 'er noit afgunstige
menschen ontbreken, die zelfs niet bequaem om iets mede te deelen aan hunne
lantgenooten, daerom boven alle anderen onbarmhartigh in het oordeelen zyn) dat
dit werk, zoo kleen en zoo groot als het in zyn begrip is, maer uit anderen is zamen
geraept, ik gun hem de vreugt zyner berisping, wel verre van hem tegen te spreken.
Wil hy ook den arbeit, hier aen gehangen, voor onnut uitkryten, en de leerzame jeugt
inboezemen, dat zy haere zinnen wel op wat beters en noodigers konde leggen, ik
gun hem de eere van zynen yver, en vrucht zyner vermaningen. Maer hy gunne my
ook tot de dichtlievende jeugt te zeggen, dat alle hare pogingen in deze soort van
letteroeffeningen vergeefsch en onnut zyn, indien zy zich niet oeffent in het begrypen
der fabelen, met welker schors de alouden hunne wysheit omvangen hebben; gevende
al hunne leerslukken niet opentlijk, maer duister onder eenige bewindselen uit.’ Na
het nut der ‘heidensche fabelen’ te hebben ontvouwd, besluit Hoogstraten met de
woorden: ‘De opmerkende beschouwer zal met vrucht zig dus van onzen arbeit
bedienen, en baet vinden by de verhalen, in deze bladen begrepen, als hy zich ten
heiligdom der dichtkunst inlaet, en nevens die onze loffelijke Nederlantsche sprake
leert bouwen en ophemelen.’
DR. R.A. KOLLEWIJN.

1) De eerste uitgave, van 1715 bij Nicolaas ten Hoorn (?), heb ik niet in handen gehad; ik citeer
eenen druk van 1742, t'Amsterdam by Adriaan Wor en de Erve G. onder de Linden. Een
derde druk verscheen in 1761 te 's Hage.
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Vooroefening voor de Examens.
Vragen en opgaven over Nederlandsche taal opgegeven op acte- en
vergelijkende examens verzameld door S. de Jong Jr. Kuilenburg, Blom
& Olivierse. 2 Stukjes postf. 92 en 85 bl. prijs f 0.50 en f 0.60.
Bij een herdruk behoort de titel van dit boekje veranderd te worden, 't staat al te gek,
dat die ontsierd wordt door zulk een domme taalfout acte-examens is een leelijk
woord, maar 't is toch een woord, vergelijkende-examens evenwel is geen woord en
toch schijnt de heer de Jong beide voor samengestelde subst. aantezien of wel in ik
weet niet wat voor begripsverwarring 't subst. acte en 't adj. vergelijkende op bijna
dezelfde wijze aan examens te willen verbinden.
Natuurlijk moet ieder, die examen wil doen en ieder die solliciteeren wil, dit boekje
koopen om zich eenigszins te wapenen tegen het, terecht, zeer gevreesd vak
Nederlandsche taal. De verzamelaar heeft in de boekjes van ‘afdeelingen’ gesproken,
we begrijpen niet waarom, ook niet, waarin die afd. van elkaar verschillen. 't minst
van allen, waarom hier ook de onderwerpen worden opgegeven van de opstellen op
de verschillende examens (1879-1882) gemaakt, ook dan, wanneer die loopen over
opvoedkunde of aardrijkskunde.
Het is te hopen, dat we weldra ook de opgaven zullen ontvangen van de examens
1882-1886, omdat we daardoor instaat worden gesteld met volmaakte kennis van
zaken te oordeelen over de wijze, waarop men tegenwoordig de bekwaamheid der
onderwijzers beoordeelt, in zake de kennis der moedertaal en waarlijk, als we een
kruistocht prediken tegen de hedendaagsche liefhebberij van taalonderwijs en
taalexamens, dan leveren deze ‘examen-opgaven’ daartoe nieuwe beweegredenen.
Zoo heeft men in No 3 gevraagd, dat de sollicitanten ‘naar afleiding en beteekenis’
zouden verklaren o.a. de woorden oliedom en etgroen woorden, waarvan bijna ieder
de beteekenis kent, en waarvan de afleiding van 't eerste niet met zekerheid kan
opgegeven worden en die van 't laatste alleen door hen, die wetenschappelijke studiën
van 't ned. hebben gemaakt. In No. 9 verlangt men beredeneering en wel ‘nauwkeurig’
van ‘den vorm en de beteekenis der zoogenaamde toegevende zinnen’ eene opgaaf
gelijkstaande met die van een joligen kweekeling, die aan een of anderen jongen zou
zeggen: ‘Vertel me nu eens alles wat je van Friesland weet!’ Van die zelfde soort
zijn 11: Wijs op de overeenkomst en het verschil tusschen verschillende gevallen
van den vierden naamval! en 12: Verklaar duidelijk den aard van het lidwoord!’ Dat
de opgaven steeds d u i d e l i j k h e i d en n a u w k e u r i g h e i d vorderen bewijst wel,
dat de vragen zich steeds eene andere uitwerking denkt. Elders heet 't weer: ‘Is er
verschil tusschen rein en zuiver? Doe dat h e l d e r in voorbeelden uitkomen.’
In 16 lezen we: Deel mede de afleiding van de overdrachtelijke of figuurlijke
beteekenis uit de oorspronkelijke of stoffelijke en gebruik elke uitdrukking in een
paar f i k s c h e zinnen. In 17 wordt een versleten aardigheid nog eens gebruikt, daar
leest men:
Wat denkt gij van den volgenden zin:
Ik zing schoon thans geen zon van welvaart mij meer streelt
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streelend gevoel, streelende gewaarwording en derg. en laat er op volgen:
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‘Hebt gij op- of aanmerkingen, deel die op d u i d e l i j k e wijze mee1). We zouden
de opgaven een voor een moeten bespreken om het doellooze en ondoelmatige geheel
aantetoonen, maar de lezer heeft na het bovenstaande 't boekje maar ter hand te nemen
om zich te overtuigen, dat het meerendeel dezer opgaven is onbepaald en dus
ongeschikt voor goede uitwerking: bijv.: 21. Tot welke opmerkingen geeft de
vervoeging van moeten aanleiding? 32. het verschillend gebruik van het voorzetsel
door g e l e i d e l i j k te verklaren; dat het is: onnatuurlijk door te vorderen, wat nooit
noodig kan zijn: 23: De volgende woorden in zinnen te plaatsen: o.a. zwadder en
staatszucht 34. Ter verbetering: o.a. ‘men komt aan den Brederode's grijzen bouwval;
met innig mededogen ziet men dit bewijs van menschelijke grootte en kan zich niet
bedwingen op hem te klimmen’ - zoo iets schrijft een Nederlandertje van 12 jaar
niet, hoe slecht ook onderwezen en is 't dan eene opgaaf voor een onderwijzer?
Dat de opgaven herhaaldelijk afkomstig zijn van personen, die zich zelven niet
vertrouwden, blijkt niet alleen uit den aandrang om juist, duidelijk, nauwkeurig, flink
enz. te schrijven, maar ook uit het aantal fouten in de ter verklaring opgegeven verzen.
Het tweede stukje bevat veel minder dwaasheden, hoewel de opgaven uit dezelfde
jaren zijn; natuurlijk zijn er apostelen en martelaren ook onder de examinatoren.
Eene bijzondere vermelding verdienen de onderwerpen voor opstellen in 't eerste
stukje gegeven. Daar zijn er bij, die de eerste mannen des lands slechts aarzelend
zouden bewerken, andere, waarvan de bewerking onmogelijk is; van de eerste noem
ik 42: Schets den invloed van de vrijheid van drukpers op de beschaving.
In die opgaven komen aanhoudend de woorden beschaving en ontwikkeling voor,
waarvan vele examinatoren zich blijkbaar een zonderlinge voorstelling maken; althans
ze denken zich die blijkbaar als 't gevolg van eene daad of eene handeling in plaats
van daarbij te denken aan een zeer ingewikkeld samenstel van invloeden. Wat moet
ik nu denken van 43c en 44:
Welke zijn de oorzaken, dat de beschaving zich rondom den Atlantischen Oceaan
gegroepeerd heeft? (NB. gegroepeerde beschaving!) en welken invloed heeft de
kustontwikkeling van een land op de ontwikkeling des volks? of 48: De haven van
Ymuiden is de triomf der Nederlandsche waterbouwkunst!
Maar wat te denken van het inzicht van den man, die voor een examen, in 2 of 3
uren tijds een opstel vordert ter beantwoording der vraag: (18b) Welke historische
invloeden hebben in den loop der tijden op den staat van onze taal- en letterkunde
gewerkt?
Welke aanmerkingen we echter op zeer vele opgaven mogen hebben, we moeten
de candidaten voor de acte-examens zoowel rls die voor de vergelijkende examens
dringend aanraden het te koopen; als ze er al niet uit leeren kunnen, hoe en war men
studeeren moet, ze kunnen eer in allen gevalle uitzien, hoe men in Nederland examen
afneemt is de kennis det Nederlandsche taal.
D.B.

1) 'Men leze over deze soort van taalonderwijs en onverdedigbare foutenzoekerij bl. 61 en bl.
37 en volg. van Stof voor Kamerdebatten, nieuwe uitg. o.d.t. Hoe men van kinderen gelukkige
menschen maakt, (Amsterdam, M.M. Olivier), waarin van de 435 bladzijden zeker tweederde
aan de bespreking van taal- en leesonderwijs gewijd is.
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Spraakkunsten.
Practische Spelregels voor de Volksschool door G.A.V.v.O. 2e aanzienlijk
vermeerderde druk. Aardenburg. Oswald W.G.A. Vorsterman van Oyen.
Na eene inleiding van twee bladz. waarin zeer eenvoudig gezegd wordt, waartoe
ieder der verschillende woordsoorten dient en met welke namen men de
vormverandering der woorden aanduidt, volgen op 20 bl. 85 spelregels daaronder
begrepen lijstjes van homoniemen en paroniemen. Alles is eenvoudig en duidelijk;
waar de Sch. zich blijkbaar beijvert zoo eenvoudig mogelijk te zijn, had hij ook wel
kunnen zwijgen van heldere e's en heldere o's en zich kunnen bepalen tot de
mededeeling: ‘Men schrijft met e’ en ‘Men schrijft met ee.’ Het boekje verdient alle
aanbeveling.

Nederlandsche Spraakleer naar een gansch nieuwe methode, bewerkt door
Frans Willems Antwerpen. Van Os-de Wolf.
Dit werkje houdt het midden tusschen streng wetenschappelijke werken en boeken
voor eerstbeginnenden. Hoewel niet in strijd met de wetenschap wordt hier toch elke
ernstige wetenschappelijke zaak buiten behandeling gelaten. Eenvoudig en bevattelijk
is het geheele werkje geschreven en tal van voorbeelden gaan steeds vooraf, zoodat
de regel eerst uit deze kan worden afgeleid. De schr. onderscheidt zes groote klassen
van woorden: zelfstandige woorden, bijvoegelijke woorden, werkwoorden,
bepalingswoorden, verbindingswoorden en gevoelswoorden. Men ziet, dat we hier
alweer met eene nieuwe terminologie te doen hebben, de schr. spreekt ook van het
aannemen van vergrootvormen (de gradatie); hoewel 't wenschelijk is, een naam
voor die zaak te hebben, achten we dezen toch niet gelukkig gekozen, omdat de
leerling hier evenals bij ‘vergrootenden trap’ gevaar loopt van zich een zeer verward
begrip van de zaak te maken.
De indeeling in zes soorten is geen vereenvoudiging, dewijl de onderverdeeling
ons toch de gebruikelijke woordsoorten weer alle vertoont.
De spelling is zeer kort behandeld en toch had de ‘scherp-lange ee en oo’ wel weg
kunnen blijven. Dat men ook peerd, zweerd en iever mag schrijven, zullen de
Noord-nederlanders niet zoo gereedelijk toestemmen.
Welk gevaar 't uitvinden van nieuwe termen medebrengt, leert ons indit eenvoudig
boekje, bl. 6:
‘Verzelfstandigingsnamen zijn namen van hoedanigheden, toestanden en werkingen.
Deze bestaan niet op zich zelven, maar slechts in of aan andere wezens. Zij worden
door onzen geest daarvan afgetrokken, en als op zich zelven bestaande beschouwd,
en daarom verzelfstandigingen geheeten.’
De onderscheiding in concreta en abstracta is zelden noodig, maar wil men die,
dan moet ze eenvoudiger en vollediger worden voorgedragen: eenvoudiger omdat
geen leerling ooit begrijpt, wat 't beteekent, dat eenig woord ‘als op zichzelven
bestaande beschouwd’ wordt; vollediger omdat er tal van abstracta zijn, die aanwijzen,
niet wat bij ‘wezens’ maar wat bij ‘zaken’ wordt opgemerkt. Zoo zal ook zeer zeker
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geen leerling begrijpen, wat 't beteekent, dat die dingen ‘door onzen geest van de
voorwerpen enz. worden afgetrokken’.
De verdeeling in klassen is hier alles behalve eenvoudig: waar over de werkwoorden
gesproken wordt, bijv. hooren we spreken van bestaanuitdrukkende en
handelinguitdrukkende of onvolkomene en volkomene werkwoorden; nog daargelaten,
dat de mededeeling van Noël et Chapsal dat donner
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beteekent être donnant (eene bewering, die door geen enkel voorbeeld kan gestaafd
worden) hier wordt herhaald!
Wat de terminologie aangaat, zij vermeld, dat de schr. naar 't voorbeeld der
Duitschers de bijwoorden omstandigheidswoorden en de voorzetsels
verhoudingswoorden zou willen, noemen, benamingen, die zeker nadeelig zijn, omdat
de leerling zich aan den letter van zulk een woord houdt. Zoomin als men gewoonlijk
vraagt, waarom een stoel stoel en een groote vrees angst genoemd wordt en toch den
toestand begrijpt, zoo zou men de woorden adverbia of bijwoorden en praepositiones
of voorzetsels moeten gebruiken, zonder ooit te vragen, wat ze beteekenden; daarom
gaf ik nog de voorkeur aan de Latijnsche benamingen, omdat 't gevaar, dat de leerling
de beteekenis zal zoeken, nog geringer is.
De Noordnederlander zal den schr. ook niet gewonnen geven, dat Cats, ‘Ick en
weet niet wat’ ook thans nog gebruikelijk moet geacht worden.
De onechte stammen heeten hier onechte stamwoorden, of.... middelwoorden
alweer een taalkundige benaming, waaraan hoegenaamd geen behoefte bestaat.
In het kort den indruk weergevende, die deze spraakleer op ons gemaakt heeft,
moeten we getuigen, dat ze eene der beste is, die in Zuidnederland verschenen, maar
dat ze veel ‘geleerdheid’ heeft, die ze kon missen, dat ze onze jongens een groot
aantal namen leert, die ze kunnen missen,1) dat enkele voorstellingen verouderd zijn
en dat ze voor Noordnederland minder geschikt is; zoo bijv. spreekt hier te lande
niemand van drij geslachten.
Ten slotte zij met nadruk op eene bijzonder verdienstelijke toevoeging gewezen
nl. dat de schr. bij elke gelegenheid waarschuwt tegen gallicismen, eene
waarschuwing, die in Noordnederland overbodig is. Daar gebruikt men weinig
gallicismen, men gebruikt er het Fransch zelf (en veelal heel slecht) gelijk de
opschriften op de winkels en de prijscouranten en derg. bewijzen, die vaak geheel
in 't Fransch gesteld zijn. Daarom spreekt men dan ook van een grotesk gebouw
(voor een grootsch gebouw), gewaagt van menschen, die luxurieus (zegge: weelderig)
leven en van een instituut (zegge: eene school).
De liefhebbers van zinsontleding kunnen gerust zijn, dat hoofdstuk is hier vrij
volledig behandeld.
Van de Nederlandsche Spraakkunst van Prof. Dr. P.J, C o s i j n verscheen de
zevende druk, ditmaal bewerkt door Dr. J a n t e W i n k e l (Haarlem de Erven F.
Bohn).
Het eerste deeltje Etymologie heeft thans een omvang van 176 bladzijden,
tengevolge van de verjongingskuur, die de bewerker het boek deed ondergaan. Het
ligt voor de hand, dat een zeer groot aantal docenten hun toevlucht zullen nemen tot
C o s i j n 's Beknopte Spraakkunst vast overtuigd, dat men in een tijd, waarin de H.B.
alleen waarde hecht aan Wis- Natuur- en Scheikunde en het Gymnasium alleen aan
Latijn en Grieksch, eene spraakkunst van eenigen omvang onbruikbaar is.
Gaarne breng ik hulde aan hen, die den moed hebben, aan een betere toekomst te
gelooven en als ze die willen voorbereiden, is dit boek zeker uitmuntend geschikt.
Het heeft boven tal van andere boeken vóór, dat het steeds den historischen
ontwikkelingsgang der taal volgt en door duidelijke uiteenzetting en een rijkdom
van voorbeelden en bewijzen ook de meer ingewikkelde vraagpunten volkomen
1) Zoo wordt o.a. voor superlatief voorgesteld overtrefvorm; kan men zich niet met overtreffende
trap vereenigen, dan houde men superlatief.
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verstaanbaar maakt. Niet alleen, dat hier wordt medegedeeld, hoe de woorden
verbogen en vervoegd worden,
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maar het ontstaan en vervormen der woorden wordt verklaard en daarbij worden de
oorzaken der veranderingen aangegeven. Vooral bij onderwijs aan de gymnasia,
waar de leerlingen voldoende kennis van Latijn en Grieksch hebben, zal dit boek
uitmuntende diensten bewijzen; maar de eisch is niet te hoog, dat ook onze aanstaande
hoofd- en hulponderwijzers grondig met den inhoud van dit boek bekend zijn.
Natuurlijk rekenen we er op, dat geen docent zal verlangen dat zijne leerlingen
den geheelen inhoud dezer 176 bladzijden onthouden; we houden het er voor, dat op
bl. 23 alleen ter wille der volledigheid 35 vreemde woorden worden opgegeven, die
s in plaats van z hebben waaronder bijv. pomeransen, pronselen en boomschorsen;
we verlaten er ons op, dat de verdeelingen en onderverdeelingen der woordsoorten
alleen zijn opgegeven om een gemakkelijk overzicht te geven, van den woordenschat
onzer taal, maar niet om der leerlingen hoofd met al dien ballast te bezwaren.
Overigens zij uitdrukkelijk vermeld, dat zeker de helft van't boek met verklarende
voorbeelden gevuld is en dat nergens van 't beginsel wordt afgeweken, dat niet alleen
de regel moet gegeven worden, maar ook de oorzaak van 't bestaan van dien regel.
Het boek is duidelijk, 't redeneert logisch, 't geeft reden en uitleg en 't verdient - onder
bovengenoemd voorbehoud - algemeen gebruikt te worden.
Satzbau und Wortfolge in den deutschen Sprache. Dargestelt und durch Belege
erläutert von Professor Dr. D a n i e l S a n d e r s . Berlin, Abenheim'sche
Verlagsbuchhandlung.
Er is in den laatsten tijd zoo hopeloos veel geschreven over de ‘leer van den volzin,’
dat onze lezers, die aan de studie van die ‘leer’ verslaafd zijn, ons ongetwijfeld dank
zullen weten, dat we hunne aandacht vestigen op dit werkje van den geleerden
schrijver van het groote Duitsche woordenboek.
In 243 bladz. postf. heeft de schr, het onderwerp behandeld, hij heeft de stof
verdeeld over 32 paragrafen en enkele daarvan zijn op drie en vier wijzen gerubriceerd
en tot in vijf en zeventig onderafdeelingen gesplitst; den liefhebbers van
onderscheidingen en verdeelingen moet daarbij het water in den mond komen.
De ernstige beoefenaars van deze nieuwe taalbeschouwing zullen hier in waarheid
alles bijeenvinden, wat ze noodig hebben, elke zin en elk zinsdeel tot eene bepaalde
afdeeling gebracht en tot in bijzonderheden in aard en wezen beschouwd en
onderscheiden; een arbeid, waartoe alleen een man van zooveel werkkracht en
belezenheid als dr. Sanders in staat is, een ware goudmijn voor hen, die hulp bij deze
studie zoeken.
Zij, die nog aarzelen of ze voor of tegen de nieuwe leer zullen stemmen, zullen
denkelijk door dit boek bewogen worden, er van af te zien, dewijl ze daarmede
duidelijk kunnen zien ‘hoe erg het nog wel worden kan;’ ze zullen terugdeinzen voor
al de droogheid, zielledigheid en onbeduidendheid, die men ter wille der volledigheid
aanhaalt en die volkomen in het ‘stelsel’ past, maar waarbij de noodzakelijkheid
medebrengt van te verklaren, wat zelfs een idioot zonder verklaring zou begrijpen.
We willen daarlaten of de soort wel deugt, maar met het oog op de nauwgezetheid,
uitvoerigheid, volledigheid en beslistheid dezer bewerking aarzelen we geen
oogenblik, te verklaren, dat dit boek een meesterstuk in zijn soort is.
DE BEER.
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Antikritiek.
Geachte Redactie!
In nummer 4 van den negenden jaargang van Noord en Zuid, voor eenige dagen
verschenen, komt onder de rubriek ‘tijdschriften’ een aanhaling voor uit School en
Studie, naar aanleiding waaraan ik U vriendelijk verzoek het volgende in uw tijdschrift
te willen opnemen. Het betreft mijn beantwoording van de vraag: ‘waarom worden
de praedicatief gebruikte bijv. nw. niet verbogen?’ door een der lezers van Sch. en
St. aan de redactie gedaan en mij ter beantwoording toegezonden (zie School en
Studie Extra-bijvoegsel No. 1 van 15 Febr. '86).
In de eerste plaats ben ik zoo vrij er op te wijzen, dat Bato zich blijkbaar in mijn
bedoeling vergist heeft. Ik heb in Sch. en St. gezegd: ‘Van naam vallen, van
verbuiging, kan hier dus geen sprake zijn.’ Juist op de cursiveering komt het hier
aan endit heeft Bato verzuimd juist te doen in zijn citaat. 't Is hierdoor duidelijk, dat
ik in mijn antwoord niets anders heb willen zeggen, dan dat er slechts van ééne
naamvalsbetrekking sprake kan zijn en dus niet van een verbuiging van het praed.
bijv. nw., die zou kunnen ontstaan uit verschillende naamvalsbetrekkingen, waarin
het in den zin zou kunnen voorkomen. Duidelijk zeg ik toch: ‘De betrekking nu van
een praed bijv. nw. is slechts ééne enkele, namelijk die van het praedicaat tot het
subject; van naamvallen (ik heb dit opzettelijk in mijn antwoord in Sch. en St.
gecursiveerd, om meerdere naamvallen dan één uit te sluiten), van verbuiging, (d.i.
hier, in verband met het voorafgaande in mijn antwoord: aanneming van verschillende
vormen, wegens verschillende naamvalsbetrekkingen, wat toch eigenlijk het wezen
der verbuiging uitmaakt) kan hier geen sprake zijn.’ Juist door die gevolgtrekking
aan het slot van het eerste gedeelte van mijn antwoord blijkt ten duidelijkste mijn
bedoeling. Immers loochen ik het bestaan van één naamval niet (wel van naamvallen);
integendeel wijs ik er duidelijk op, dat er maar van ééne naamvalsbetrekking sprake
kan zijn.
Daarom spreek ik ook slechts van ééne enkele betrekking. Hoe zou het ook te pas
kunnen komen, hier nog van andere betrekkingen te spreken; immers ligt het voor
de hand, dat hier alléén gelet dient te worden op die logische betrekkingen, die door
de naamvallen worden aangeduid, Als Bato dit bedacht had, zou hij mij denkelijk
in dezen geen ‘tastbare onwaarheid’ ten laste gelegd hebben. Is Bato echter overal
waar in zijn critiek? Ik beweer neen. Dit blijke verder.
Verder zegt Bato: ‘Van getal kan ook geen sprake zijn, volgens Schr.’ Nergens
heb ik echter gezegd, dat er van getal geen sprake kan zijn. Ik kon wel met grond
zeggen, dat er van naamvallen, d.i. van meer dan één naamval geen sprake kan zijn;
doch had ik dit gezegd aangaande het getal, dan ja zou ik dit geloochend en in dat
geval inderdaad een tastbare onwaarheid gesproken hebben. Doch ik heb in Sch. en
St. gezegd: ‘Ook de onderscheiding van het getal is bij een praed. bijv. nw. niet
noodig.’ Dat is heel wat anders, dunkt me. Alléén acht ik de onderscheiding van het
getal, d.i. de inachtneming van de buiging wegens het getal, bij een praed. bijv. nw.
niet noodig. Meer zeg ik hier niet. En daar blijf ik bij. Waarvoor zou het ook
noodzakelijk zijn? Immers bestaat het praedicaat uit een werkwoordelijk en een
naamwoordelijk deel. Aan het eerste wordt de buiging wegens het getal genoegzaam
aangeduid; het is niet noodig,
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dat nogmaals aan te duiden bij het naamwoordelijk deel. Dit alleen is mijn bewering.
En deze vindt o.a. haar grond in de volgende woorden van den taalkenner de Groot,
als hij in zijn spraakkunst zegt: ‘De grammatische verbinding van het gezegde met
het onderwerp wordt bewerkt door de vervoeging van het werkwoord, dat het gezegde
is of in vereeniging met een naamwoord (ik cursiveer) het gezegde vormt,’ - Wat
Bato opmerkt aangaande het Fransch doet hier niets ter zake. Elke taal heeft haar
eigenaardigheden. Zoo handelt b.v. de Duitsche taal weer even als de onze aangaande
het praed. bijv. nw. Ik heb in Sch. en St. volstrekt geen reden gegeven tot Bato's
meening, dat in de soldaat is dapper en de soldaten zijn dapper ‘dapper’ voor mij
hetzelfde zou zijn. Immers zie ik in de buigingsvormen is en zijn van het werkw.
deel van 't praedicaat, dat in het eerste geval de hoedanigheid wordt toegekend aan
slechts één persoon en in het andere aan meer dan één; ook al was het subject voor
mij onbekend. En dat kan immers de vorm van het praed. bijv. nw. op zich zelven
niet doen. De Franschman ja heeft een kenteeken aangaande het getal ook in den
vorm van het praed. bijv. nw., maar dit bewijst nog volstrekt niet, dat die dubbele
buigingsvormen wegens het meervoud noodig zijn. Ik blijf dus bij mijn bewering. Overigens begrijp ik niet, hoe Bato kon zeggen: ‘Dan zeker ook dappere in de dappere
soldaat en de dappere soldaten.’ Immers heeft dit niets te maken met mijn bewering
aangaande het praed. bijvnw. Hier toch is het attributief bijvnw. geen deel van het
praedicaat b.v. in: De dappere soldaat (- daten) staat (staan) daar; doch ontleent
het zijn getal aan het zelfst. nw., waarvan het afhangt en heeft het niets te maken met
den enkel- of meervoudsvorm van het werkwoord.
Ik ga verder.
Gaarne had ik gezien, dat Bato het derde gedeelte van mijn antwoord in zijn geheel
had aangehaald. Ik heb in Sch. en St. gezegd: ‘En de onderscheiding van het geslacht
is ook niet noodig, dewijl die alleen van belang kan zijn bij attributieve bijv. nw.
vóór een zelfst. nw. gebruikt, doordien die zich in de verbuiging schikken naar hun
zelfst. nw.’ Vooral de laatste, nu door mij gecursiveerde, doch door Bato niet
opgenomen, woorden geven duidelijk te kennen, wat ik hier op het oog heb, nl. een
tegenstelling van het praedicatief met het attributief bijv. nw. 't Is nu duidelijk, wat
ik bedoel, wanneer ik zeg: ‘de onderscheiding van het geslacht is ook niet noodig.’
Immers wil ik daarmede blijkbaar niets anders zeggen, dan dat het niet noodig is er
op te letten of een praed. bijv. nw. mannelijk, dan wel vrouwelijk of onzijdig is, met
het oog op de verbuiging, d.i. de aanneming van verschillende vormen, die daaruit
zou kunvoortvloeien, doordien alléén een attributief bijv. nw. vóór zijn zelfst. nw.
zich in de, verbuiging, ook in het geslacht, schikt naar dat substantief. - Wil nu Bato
overigens het praed. bijvnw. een geslacht toekennen, omdat oorspronkelijk ook het
praed. bijv. nw. het geslacht zoowel als het getal des subjects in zijnen vorm uitdrukte
en dus buiging had, 't is mij wel; dôch hij zal ons toch niet diets willen maken, dat
het thans nog een grammatische betrekking is? Ik stem ten volle in met den
taalgeleerde Dr. W.G. Brill, waar hij in zijn Ned. Spraakleer zegt: ‘Tot de
grammatische betrekkingen behoort het GESLACHT slechts in zooverre, als het de
grond is eener vormverandering, door de bijvoegelijke woorden (adjectieven,
adjectieve voornaamwoorden, telwoorden en het lidwoord) ondergaan ter aanduiding
van het verband, waarin zij tot het substantief staan.’
Bato houde het mij ten slotte ten goede, dat ik, wat hij ter verbetering van mijn
antwoord o.a. zegt: ‘Een attributief bijv. nw. toch stelt de hoe-
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danigheid voor als van den aanvang aanwezig; het adjectief wordt als één geheel met
het substantief beschouwd’..., volstrekt niet als een verbetering kan aanmerken, dewijl
het òf te onduidelijk óf onjuist is.
‘Van den aanvang.’ Van welken aanvang? Onduidelijk, te vaag gezegd, dunkt me.
En in zijn woorden: ‘het adjectief wordt als één geheel met het substantief beschouwd’
ben ik zoo vrij op mijne beurt een tastbare onwaarheid te zien.
Wat toch is de waarheid? Het begrip door het attributief adjectief uitgedrukt, wordt
bij dat van zijn substantief ingelijfd, het eerste staat tot het tweede in de logische
betrekking van inhaerentie en daardoor krijgt men de voorstelling van een bijzonder
voorwerp. Alles hangt in dezen maar af van de logische betrekking tusschen de
begrippen en voorstellingen bij de gedachte-vorming; de buiging, als een
veraanschouwelijking daarvan bij de gedachte-uiting, regelt zich daarnaar.
Willige Langerak, 2 Aug. '86.
J.E K. VAN WIJNEN.
P.S. Waarom onderteekent Bato zijn critiek toch niet met zijn eigenlijken naam? 't
Is toch veel ridderlijker en flinker dat te doen, vooral als men iemands werk zonder
grond gaat veroordeelen.

Antwoord.
Plaatsgebrek belet ons, in dit no. de betrekking van het praed. adj. tot het subject
breedvoeriger te bespreken. Het ligt echter voor de hand, dat alle bovenstaande
redeneeringen zonder eenige waarde zijn, zoo lang niet is aangetoond, waardoor het
praed. adj. in 't Fransch wèl en in 't Nederlandsch niet met het subj. overeenkomt.
Aangaande het postscriptum zij eens voor altijd herhaald, wat we vroeger schreven,
dat het bij wetenschappelijke betoogen, door bewijzen gestaafd, niet de vraag is, wie
het zegt, maar wèl van welke kracht de bewijzen zijn Dat zweren bij 's meesters
woord mag van eerbied, dankbaarheid en goedgeloovigheid getuigen, het getuigt
niet van zelfvertrouwen, overtuiging en degelijkheid. Men bewijze wat men zegt, of
zwijge.
RED.
Mijn eerste grief tegen het besproken stukje van den Heer V.W. was, dat het kon
meewerken tot het verbreiden der meening, dat met het gemis van vormverandering
bij het praedicatief gebruikte bijv. nw. ook eene volkomen onveranderlijkheid van
karakter gepaard zou gaan.
Of en in hoeverre de geachte schrijver door de wijze, waarop hij zijn stukje
inkleedde, aanleiding tot die opvatting gaf, moge elk lezer voor zich uitmaken. Dat
hij echter niet bedoeld had, alzoo het kind met het badwater weg te werpen, blijkt
uit de voorgaande toelichting.
Het stukje was om bespreking mogelijk te maken ook voor hen, die het
oorspronkelijke niet gelezen hadden, in zijn geheel overgenomen, met uitzondering
van deze woorden aan het slot, die niet op het besproken praedicatieve adj. zien,
‘doordien die zich in de verbuiging schikken naar het Z N.W.’ (zie boven), en het
laatste deel van het woord ‘n a a m -
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vallen’ (zie boven), dat niet gecursiveerd was als in het oorspronkelijke.
Ongelukkig schijnen die kleinigheden de onschuldige oorzaak te zijn, dat er nu
iets geheel anders staat, dan Schr. bedoelde.
Dan is men ook niet ver van het vermoeden, dat de redactie van het oorspronkelijke
niet met onberispelijke duidelijkheid zijne meening uitdrukte. Ik wil zelfs aannemen,
dat Schr. niet kan nalaten zijns ondanks eenige erkentelijkheid te gevoelen voor mij,
die hem indirect bewoog zijne zienswijze met eenige meerdere klaarheid te doen
kennen.
Mijn tweede grief is, dat de geëerde schrijver als oorzaak, waarom het praed. bijv.
nw. niet verbogen wordt, opgaf, dat de onderscheiding van het getal en die van het
geslacht niet noodig zijn, omdat de betrekkingen reeds op de eene of andere wijze
aangeduid zijn, in plaats van de omstandigheid, dat de door het praed. adj. uitgedrukte
hoedanigheid door spreker eerst toegekend wordt en niet reeds, zooals bij het attr.
bijv. nw. het begrip (daardoor) uitgedrukt ‘bij dat van zijn substantief ingelijfd’ (is),
zooals hij hierboven zelf zegt.
Toch is het eene bekende zaak, dat schijnbaar overbodige taalvormen vaak ontstaan
en blijven bestaan, terwijl onmisbare allengs verdwijnen en door veel zwakkere
omschrijvingen vervangen worden. Het is dus wel wat gewaagd het bestaan van
betrekkingsvormen af te leiden uit eene ons toeschijnende noodzakelijkheid.
Een paar voorbeelden tot staving.
De sterke en de zwakke buiging van ons bijv. nw. goed telde in 't Gothisch 14
vormen, thans sterk 5 (goed, goeds, goeden, goede, goeden) zwak slechts 2 (goede,
goeden); toch zal niemand beweren, dat de betrekkingen door die vormen weleer
uitgedrukt, niet meer bestaan of, omschreven als nu, krachtiger worden uitgedrukt
dan door buiging.
Vormen, die niet noodig zijn, komen te voorschijn als bijv. beter, en zelfs beterder
voor bet, kinderen voor kinder, bladeren; dubbele aanhechting van achtervoegsels
als in maatschappij, enz.
Eigen woorden, die volkomen juist het begrip uitdrukten, worden vervangen door
vreemde indringers, die niet dan na zekere overgangen in staat waren hetzelfde
denkbeeld weer te geven. Vgl. rivier (eigenlijk oeverstreek) voor stroom, pijn voor
smart, paleis e.a.; vgl. verder kerk, tempel, altaar, enz.
In de dagelijksche spreektaal hoort men voortdurend onmisbare onderscheidingen
verwaarloozen, onderscheidingen, die zullen eindigen met te verdwijnen. Vgl. Hij
is naar G. gerezen, hij legt te bed, enz.
Elkeen gevoelt, dat het noodig is, dubbelzinnigheid te vermijden, toch schroomde
men niet, de duidelijkheid op te offeren met de afzonderlijke buigingsuitgangen voor
den tegenwoordigen en den verleden tijd, zoodat vormen ontstonden als wij zetten,
wig schudden, wij vatten, enz.
Zoowel H e t We r k w o o r d van Van Helten als het werk van Dwight Whitney
zijn daar om te toonen, hoe het met de persoonsuitgangen der werkwoorden gegaan
is en hoe men zich bezondigen zou met te zeggen, de uitgangen van bijv. wij bonden
en zij bonden hebben wij niet te onderscheiden, want de voornaamwoorden wij en
zij drukken reeds voldoende de betrekkingen uit en de vormen der werkwoorden zijn
dezelfde.
Het bovenstaande moge dienen om te bewijzen, hoe weinig het ontstaan en
verdwijnen der taalvormen zich richt naar hetgeen wij al of niet noodzakelijk noemen
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en hoe onvoorzichtig het zou zijn, van uiterlijke overeenkomst van vorm tot innerlijke
overeenkomst van beteekenis te besluiten.
Juist in zulke gevallen als het besprokene acht ik het ter verlevendiging
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van het taalgevoel wenschelijk, voortdurend wel te onderscheiden, vooral voor
onderwijzers. Daarom ook zou ik nooit bij ontleding de aanwijzing van geslacht,
getal en naamval bij het praed. gebruikte naamwoord achterwege laten.
Door het nauwkeurig aanwijzen van de betrekking bij overeenkomst van vorm na
te laten, zou men eindigen met tot dwaasheden te vervallen als de reeds genoemde,
dat dapper in de dappere soldaat en de dappere soldaten hetzelfde zou zijn.
Hoe meer overeenkomst van vorm bij verschil van beteekenis waargenomen wordt,
hoe noodzakelijker de nauwkeurige aanwijzing der juiste beteekenis is.
Dat overigens de onderscheiding niet overbodig is, blijkt uit het aangehaalde Fr.
voorbeeld, waarin nu nog voor elkeen duidelijk zichtbaar zijn de bewijzen van
overeenstemming, die ook wij vroeger hadden. De oorzaak dier veranderlijkheid ligt
in de overeenstemming tusschen het onderwerp en zijn praedicaat, die niet eene
bijzonderheid van een enkele taal uitmaakt, maar een algemeene wet is.
Ik zou mij ook wel wachten, zooals Schr. doet, de getal- en geslachtsaanwijzing
in dergelijke gevallen ‘dubbel’ te noemen.
Dat bij het naamwoord door het praedicaat aan het subject verbonden, alle
onderscheiding van naamvallen niet uitgesloten behoeft te zijn, blijke uit zegswijzen
als: dat issem, als ik jow was, als ik hem was, ik ben mezelven niet meer, terwijl de
werken van Frits Reuter voorbeelden genoeg geven van naamwoorden, die bij het
werkwoord zijn toch den accusatiefvorm hebben.
Overigens is het, in spijt van des Schrijvers beweren, dat de onderscheiding van
het getal en de onderscheiding van het geslacht niet noodig zou zijn, een feit, dat
vroeger wel degelijk verschillende vormen voor het praed. adj. bestonden. Het
Gothisch, de oudste vorm, waarin wij onze of liever de Germaansche taal kennen,
had afzonderlijke vormen daarvoor.
Het is hier de plaats niet, dit door voorbeelden aan te toonen. Heeft de geachte
Schr. het genot gesmaakt zijne moedertaal ook in dien eerbiedwaardigen vorm na te
gaan, dan is dat overbodig; zoo niet, dan is het nutteloos.
In elk geval kan het doeltreffend zijn als overtuigingsmiddel de woorden aan te
halen van Brill: ‘De grondvorm der naamwoorden is, wel is waar, thans niet van den
stamvorm onderscheiden, doch in het Gothisch was de nominatief van het naamwoord
door den uitgang s gekenmerkt en alzoo van den grondvorm verschillend, terwijl het
adjectief ook praedicatief gebruikt het geslacht en getal des subjects in zijn vorm
uitdrukte.’
Aan het slot kon Schr. zich het genoegen niet ontzeggen te trachten mij op een
woord te vangen. Doet hem zoo iets pleizier, mij wel. Ik hoop mijne meening duidelijk
genoeg uitgedrukt te hebben en wil hem dus dat genot niet vergallen.
Het P.S. laat ik, als met behandelde onderwerp in geenerlei verband staande, buiten
bespreking.
Den Haag.
BATO.
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Lijst van boeken
in de maanden Juli en Augustus in Nederland verschenen.
Taal- en Letterkunde.
Brouwer (Jan), Geïllustreerde Encyclopaedie, naar verschillende bronnen
bewerkt 12mo. (736 blz. in 2 kol. en 24 pl.) compl. f 160, geb. f 1.90.
Kikeriki! Ernst en luim. Geïllustreerd Zondagsblad. Eerste jaarg. No. 1. 4to. (4
blz.) per jaarg. f 2. -, franco p.p. f 2.30.
Bruin (Servaas de), Van over de grenzen. Uitspanningslectuur in vreemde talen,
om zich daarin te bekwamen zonder studie. Engelsche serie. Geheel gewijzigde
en omgewerkte 2e druk. gr. 8vo. (94 blz. in 2 kol.) f 1.80.
Gallée (J.H.), Register op tijdschriften over Nederl. taalkunde. 2e druk, met
aanvulling. gr. 8vo. (265 blz.) In linnen band f 2.40.
Gerike (J.F.C.) T. en Roorda, Javaansch-Nederduitsch Handwoordenboek,
Vermeerderd en verbeterd door Prof. A.C. Vreede. roy. 8vo. (55 en 1165 blz.
in 2 kol.) f 23.10.
Vragen en opgaven over Nederl. taal, opgegeven op verschillende acte- en
vergelijkende examens gedurende 1882-1884 en verzameld door S. de Jong Jz.
2 stukjes. post 8vo. (94 en 109 blz.) per stukje f 0.70.
Burger (D.), De redevoering van Demosthenes voor Ktesiphoon of over den
Krans vertaald en opgehelderd. post 8vo. (125 blz.) f 1. Hofdijk, (W J.), Geschiedenis der Nederl. letterkunde. 7e druk. Goedkoope
uitgaaf. post 8vo. (367 blz.) f 2 50.
Jonckbloet (W.J.A.), Beknopte geschiedenis der Nederl. letterkunde. Uitgeg.
door Georg Penon. 3e druk post 8vo. (422 blz.) geb. f 2.90.
Portefeuille (De), Kunst- en Letterbode. 1886. No. 14: Feestnommer gewijd
aan Willem Jacobszoon Hofdijk. 4to. f 0.25.
Hofdijk (Will. Jacobsz.), op zijn zeventig-jarigen geboortedag, 27 Juni 1886,
herdacht door een Oud-Gymnasiast. roy. 8vo. (4 pag.) f 0.15, per 10 ex. f 1.35.
Boisgobey (Fortune de), De blauwe voile. Naar het Fransch. Vert. door D. de
Br. gr. 8vo. (312 blz ) f 1.25.
Bouberg Wilson-Giese (Joseph.), De kring der Van Duyvesteins. 2 dln. gr. 8vo.
(285 en 279 blz.)
Chappuis (H. Th.), Nol Giele en andere beelden uit Noord-Brabant. post 8vo.
(226 blz.) f 1.90, geb, f 2.45.
Chappuis (H. Th.), Boschwachters Rika. 2dln. gr. 8vo. (242 en 240 blz.) f 4.80.
Clarke (Marcus), Voor het leven buiten de beschaafde wereld. Een roman uit
Australië. 2 dln. post. 8vo. (127 en 121 blz in 2 kol.) f 1.20.
(Deel 1 en 2 van Pijttersen's Goedkoope Bibliotheek)
Etit, Verloren idealen. Twee novellen 16mo. (145 blz.) f 0.50.
(No. 17 van Slotboom's Halve-Guldens-Uitgave).
Gram (Johan), Van heinde en ver. post 8vo. (240 blz. en 4 pl.) In linnen band,
f 1.90.
Kautzman-Van Oosterzee (I.H.), Balduinus. post 8vo. (239 blz.) f 1.(Guldens-Editie, No. 163).
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Kock (Ch. P. de), De firma Perdaillon & Co. 1e deel: Bankiers en
Zaakwaarnemers, 2e deel: De rijke Cramoisan. gr. 8vo. (224 en 207 blz.) f 3.50.
König (E.A.), Dondorff & Zonen. Roman. gr. 8vo. (382 blz ) f 3.75.
Netscher (Frans), Studies naar het naakt model. Met penteekeningen van P. de
Josselin de Jong. 2e druk. kl. 8vo. (299 blz. en 6 pl.) f 1.90.
Nieuwenhoff S.J. (W. van), Vijf levensschetsen. post 8vo. (384 blz.) f 1.-, geb.
f 1.50.

Noord en Zuid. Jaargang 9

377
Pijttersen's goedkoope bibliotheek. dl. VI. (De diamantmijnen van Koning
Salomo, door H. Rider Haggard). post 8vo. (kol. 11-214). f 0.60.
Schröder (A.J.), Opwaarts. Novelle. 2e druk. post 8vo. (85 blz.) gecart. f 1. Streckfuss (Ad.), Geld alleen maakt niet gelukkig. Roman. 2 dln. gr. 8vo. (304
en 321 blz.) f 5.90.
Sylvain (Abbé Charles), Pater Herman de ongeschoeide Karmeliet. Een
bekeerling uit de Joden. Volgens de tweede Fransche uitgave vert. door een
R.K. Priester. post 8vo. (4 en 269 blz.) f 1.50.
Velde (Debora van de), Een parel en andere novellen. post 8vo. (8 en 214 blz.)
f 2.25.
Wald-Zetwitz (E. von), De dochter van den spion. Roman, gr. 8vo. (391 blz.) f
3.75.
Goethe's Herman en Dorothea, in 't oorspronkelijk metrum vertaald door H.P.
Dewald. post 8vo. (68 blz.) f 0.80, geb. f 1. Jobsiade (De). Geïllustreerd door Wilhelm Busch. 2e goedkoope uitgave. post
8vo. (135 blz.) f 0.90.
Shakespeare (William), Hamlet, Prins van Denemarken. Treurspel in 5 bedrijven,
vert. en voor het hedendaagsch tooneel bewerkt door L.J.A. Burgersdijk. 2e
druk. post 8vo. (125 blz.) f 1. Zeggelen (W.J. van), Dichtwerken. Volledige uitgave. 7e druk. 2 dln. post 8vo.
(XVI met 215 en 295 blz.) In geïll. omslag. f 1.75. Geb. f 2.10.

Tooneel enz.
Bart, De Loods. Vaudeville in één bedrijf. 4 Heeren, 2 Dames. kl. 8vo. (52 blz.)
f 0 50.
Berr de Tirique, Dokteres en Modemaker. Blijspel in één bedrijf. Naar het
Fransch door J. de Jong, kl. 8vo. (27 blz.) f 0.40.
Bolle (B.G.), De inkwartiering bij Jaap Beijersch. Blijspel in één bedrijf. 5
Heeren, 4 Dames. kl. 8vo. (59 blz.) f 0 60.
Breemen (B.H. v,), De hoed van den Kolonel. Blijspel in één bedrijf. 5 Heeren,
2 Dames. kl. 8vo (30 blz.) f 0.40.
Breemen (B.H. v,), De Bon van Duizend gulden Oorspronkelijk tooneelspel in
één bedrijf. 5 Heeren. kl. 8vo. (40 blz.) f 0.50.
Breemen (B.H. v,), Een Baddokter. Blijspel in één bedrijf. 6 Heeren, 2 Dames.
kl. 8vo. (51 blz.) f 0.50.
Bruiloft (Op) en partij. kl. 8vo. (133 blz.) In geïll. omslag f 0.75.
Dewald (H.P.), De oudste zoon des huizes. Tooneelstukje in 2 bedrijven voor
rederijkers en jongelieden. Uit het Fransch in Nederl. verzen overgebracht. post
8vo. (52 blz.) f 0 40.
Eskens Az. (D.), De bekwame Zoon. Oorspronkelijk blijspel in één bedrijf. 5
Heeren, 1 Dame. kl. 8vo (59 blz) f 0.60.
Feuillet (Octave), Het grijze haar. Tooneelspel in één bedrijf. Naar het Fransch
door J. de Jong. kl. 8vo. (29 blz.) f 0.40.
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Hahn (Rud.), Eene zitting van den Militieraad te Nergenshuizen, of De drie
helden. Blijspel in één bedrijf. Naar het Hoogd. 8 Heeren, 1 Dame. kl. 8vo. (48
blz.) f 0 50.
Holtei (Karl van), Aan eigen adres Blijspel in één bedrijf. Naar het Duitsch door
A.L.J. Landré. 4 Heeren, 2 Dames. kl. 8vo. (82 blz.) f 0.75.
Holtrop (J.A.), Hoe drie muzikanten hun gelag betalen. Kluchtspel in één bedrijf.
Bewerkt naar het Hoogd. v. C.A. Görner. 4 Heeren. kl. 8vo. (64 blz.) f 0.60.
Holtrop (J.A.), Een joviale Gevangenis, of Het proces. Blijspel in één bedrijf.
Bewerkt naar 't Hoogd. van C. Reuter. 5 Heeren. kl. 8vo. (36 blz.) f 0.40.
Holtrop (J.A.), Die verwenschte eerepostjes! Kluchtspel in één bedrijf. Naar
het Hoogd. van Karl Paul bewerkt. 7 Heeren. kl. 8vo. (45 blz.) f 0.50.
Janssen (J. Hub.), De noodlottige Geschriften Oorspronkelijk drama in acht
tafereelen. 9 Heeren, 3 Dames. kl. 8vo. (136 blz ) f 1.25.
Johan, De bakker en zijn liefje. Vroolijke scène voor een heer en een dame.
post 8vo. f 0.20.
Johan, Mensch, erger je niet! Komieke voordracht met zang voor een heer. post
8vo. f 0.20.
Johan, Scheergraag en Kniplust, of de Ridders van de Schaar en het Scheermes.
Kluchtige scène voor twee heeren. post 8vo. f 0.20.
Johan, De deur niet uit. Luimige voordracht met zang voor een heer, post 8vo.
f 0.20.
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Johan, De vrije dag van Jodocus Pompoen. Komieke voordracht met zang voor
een heer. post 8vo f 0.20.
Johan, Joris Goedbloed. Luimige voordracht met zang voor een heer. post 8vo.
f 0.20.
Johan, Misdaad en straf, of de zegepraal der liefde. Roerend drama in drie
bedrijven. post 8vo. f 0.20.
Johan, Lorum de loterijman. Luimige voordracht met zang voor een heer. post
8vo. f 0.20.
Johan, De oude tante. Komische voordracht met zang voor eene dame, post
8vo, f 0.20.
Johan, Joris Zanik, de huwelijksmakelaar. Vroolijke scène met zang voor een
heer. post 8vo. f 0.20.
Johan, Liedjeszanger en zangeres, of de vreesselijke historie van een verliefde
jonkman en eene jonkvrouw. Vroolijke voordracht voor een heer en eene dame,
post 8vo. f 0.20.
Johan, De besteedster. Luimige voordracht met zang voor eene dame. post 8vo.
f 0.20.
Johan, De waarzegster. Vroolijke voordracht met zang voor eene dame. post
8vo. f 0.20.
Johan, De betrekkingen van Kaatje Hippeltip. Vroolijke scène met zang voor
een dame, post 8vo f 0.20.
Johan, Piet de schoenpoetser op het politiebureau. Kluchtige scène voor 3
heeren. (Voor alle feesten) post 8vo. f 0.20.
Johan, Een half uurtje zonder man. Kluchtige scène voor twee dames, met zang.
post 8vo. f 0.20.
Johan, Een weinigje te laat. Luimige voordracht voor een dame, post 8vo. f
0.20.
Johan, Twee minnaars of het roosje van 't dorp. Kamerstukje in één tafereel,
voor 2 heeren en 1 dame. post 8vo. f 0.20.
Kielland (Alexander), Op de terugreis. Drama in één bedrijf. Uit het Noordsch
door Irma. kl. 8vo. (31 blz) f 0.40.
Rosendaal Pz. (S.), Studenten. Blijspel in vier bedrijven en vijf tafereelen. 7
heeren, 4 dames, kl. 8vo. (101 blz.)
Stempel (Theod. v.d.), Hoe ouder hoe gekker of een vrijer van vijftig jaren.
Blijspel in één bedrijf. Naar het Hoogd. 4 heeren, 2 dames. kl. 8vo. (56 blz ) f
0.60.
Tengeler (W.C.), Twee zusters. Oorspronkelijk tooneelspel in vier bedrijven.
16mo. (112 blz.) f 0.95.
Tengeler (W.C.), De Vereeniging: ‘Kennis is macht.’ Oorspronkelijk blijspel
in één bedrijf. 16mo. (36 blz) f 0 45.
Vos (Jac. de), Oude kennissen. Blijspel in één bedrijf. Vrij naar het Fransch. 4
heeren, 2 dames. kl. 8vo. (76 blz.) f 0.75.

Kinderwerkjes.
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Aimard (Gust.), De page van graaf du Luc. Naar het Fransch door H.T. Chappuis,
post 8vo. (278 blz) f 1.25.
Hoffmann (Frans), Martijn of wat het geld al niet doen kan. Een verhaal, vert,
door Suze Andriessen post 8vo. (71 blz. met 1 plaatje). f 0 30.
Hoffmann (Frans), Jonathan en zijn oom. Een verhaal, vertaald door Suze
Andriessen. post 8vo. (76 blz. met 1 plaatje.) f 0.30.
Hoffmann (Frans), Martijn of wat het geld al niet doen kan. - Jonathan en zijn
oom. Twee verhalen, vertaald door Suze Andriessen. post 8vo. (71 en 76 blz.
met 2 pl. In linnen band f 0 80.
L e e u w e n h a r t (R i c h a r t ), naar Walter Scott's roman ‘Ivanhoe’ voor de
rijpere jeugd bewerkt. 2e druk. post 8vo. (268 blz. en 4 platen.) In linnen band
f 1.90

Opvoeding en Onderwijs. - Schoolboeken.
A l b u m Studiosorum Academiae Rheno-Traiectinae. 1636-1886. Accedunt
nomina Curatorum et Professorum per eadem secula. 4to. (XLVI, 296 en 62
blz.) Bij inteek. f 7.50, geb. f 9.50. Buiten inteek. f 12.50, geb. f 14.50.
A g e n d a ten gebruike aan inrichtingen van meer uitgebreid lager-, middelbaaren van gymnasiaal onderwijs, voor het jaar 1886-1887. kl. 8vo. In zwart leder
geb. f 0.60.
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Hoekstra (P.), Romeinsche antiquiteiten. Schets van de staatsinrichtingen tijdens
de republiek. post 8vo. (8 en 223 blz.) f 1.75.
Bruggencate (K. ten), Oefeningen, behoorende bij: Het noodigste uit de Duitsche
grammatica. post 8vo. (127 blz) Gecart. f 0.90.
Hofman (C.A.), Practisch leerboek der Engelsche taal. post 8vo. (144 blz.) f
0.60.
Horn (D.) en S. de Gast Jz., Leerboek der dier- en plantkunde, ten dienste van
het lager-, middelbaar- en gymnasiaal onderwijs. 1e deeltje. Met houtgrav. post
8vo. (VIII en 164 blz.) f 1.40.
Pauw (E.A W.), Verzameling van stukken ter vertaling. In het Fransch. post
8vo. (4 en 164 blz.) f 0.90.
Tiel (C. van), and M.G. van Neck, The literary readingbook, containing
specimens of poetry and prose from Chaucer to the present day. Part I. From
Chaucer to the 19th Century. post 8vo. (XII en 412 blz.) f 1.50.
Stempel Jr. (A. van der), Repetitieboek der handelswetenschappen, ten gebruike
bij het middelbaar onderwijs en tot zelfoefening. post 8vo. (8 en 214 blz.) f
1.75.
Turner's lessons in English literature, with copious additions and illustrating
characteristics of the different ages of English literature. A reading book for
students of the English language. 1th. part. From the earliest times to Dryden.
2d edition, post 8vo. (VI en 151 blz.) f 1..
Bakker (J.D.), Driemaal Nederland door! Handboekje voor het onderwijs in de
Aardrijkskunde van Nederland. post 8vo. (IV en 112 blz.) f 0.35.
Dornseiffen en Kuiper's Handboek der Aardrijkskunde, herzien en vermeerderd
door A. Brandes Sz. 9e druk. gr. 8vo. (VIII en 312 blz.) f 2.20.
Have (J.J. ten), De Aardbol. Beknopte Aardrijkskunde, ten dienste van het
gewone lager onderwijs. post 8vo. (56 blz.) f 0.25
Versluys (J.), Opvoedkunde voor de Lagere School. 2e druk. post 8vo. (158
blz.) f 1.50.
E x a m e n s . Verzameling van opgaven over de vakken van Art. 2 der Wet van
1878, ter schriftelijke beantwoording opgegeven. Verzameld en de
rekenvoorstellen van antwoorden voorzien door S. de Jong Jz. 1e stukje.
Vergelijkende examens in 1885 en 1886. post 8vo. (103 en 8 blz.) f 0.75
We g w i j z e r . Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en wiskunde, ten dienste
van onderwijzers die voor acte- en vergelijkende examens studeeren. Onder
redactie van R.K. Kuipers en A. Labberton. Afl. 1. roy. 8vo. (44 blz.) Per jaarg.
van 12 afl. f 3. -.

Geschiedenis. - Land- en Volkenkunde.
Muller Fz. (S.), Rijks-Archieven in de Provincie Utrecht. Catalogus van het
Archief van het Kapittel van St. Pieter. roy 8vo. (XV en 144 blz.) f 1. -.
Vorsterman van Oijen (A.A.), Genealogisch fragment van het geslacht Hofdijk,
met portret van Willem Jocobsz. Hofdijk. 4to. (4 blz.) f 0.40.

Noord en Zuid. Jaargang 9

Baumgarten (Joh.), De volken buiten Europa. Schetsen uit het volksleven en
uit de geschiedenis der beschaving, naar de beste bronnen. Voor Nederland
bewerkt door W.J.A. Huberts. roy. 8vo. (XVI en 477 blz.) f 3.90.
Bos (P.R.), Wereldkaart Groningen. 6 bladen in plano, f 8.75.
Hobbel (J.), Langs de Geul, Schetsen uit Limburg. Gulpen. post 8vo. (74 blz.)
f 0.40.
Krecke (F.W.C.), Handboek der Algem Natuurkundige Aardrijkskunde. 5e
geheel omgewerkte en veel verm. druk, door F.W. Krecke. Met 15 kaarten en
134 houtsneêfiguren. 1e stuk. roy. 8vo. (XI en 272 blz. en 10 kaarten). Pro cplt.
f 5. -.
Snellen (Maurits), De Nederl. Pool-Expeditie. 1882-83. Uitgeg. door de zorg
van den Luitenant ter Zee 1e klasse B.J.G. Volck. gr. 4to. (XII en 164 blz. met
22 platen en 1 portret). Bij inteeken, in stempelband f 10. -.
Stavenisse de Brauw (C.F.), Schets van de doorvaart tusschen het eiland
Tagoelanda en de nabij hetzelve gelegen kleine eilanden Roeang en Passigie,
uit aan boord gemaakte opmerkingen en berichten, van den wal medegebracht
door den Luit. ter Zee 2e kl. L. Schuyt Korver, 1846. Van wege de Commissie
tot verbetering der Oost-Indische Zeekaarten, uitgeg. door Jacob Swart. Herzien
1886. (1 vel in plano). f 0 60.
Swart (Jacob), Kaart van de Noordzee, volgens de laatste waarnemingen te
zamen gesteld. Schaal 1: 1.170000 op 52o N.B. Uitgave 1886. 1 vel in plano.
Op carton f 4.50.

Noord en Zuid. Jaargang 9

380

Rechts- en Staatswetenschap.
Goes (F. van der), Majesteits-schennis. (Het geding tegen den Heer F. Domela
Nieuwenhuis). roy. 8vo. (23 blz.) f 0.25.
Heldt (B.H.), Een bij de wet geregelde arbeidsdag. Rapport van het Alg. Ned
Werkl.-Verbond. f 0.35.
Hinrichs (A.W.N.), Liberaal of Clericaal? Eigen overtuiging of slaafsche
volgzucht? Een ernstig woord tot mijne landgenooten. gr. 8vo. (64 blz.) f 0.50.
Stad (E.M. van de), Willem Strijder, de Werkman-Socialist en zijn gezin. Een
verhaal voor het volk. 16mo. (144 blz.) f 0,50.

Kunst.
Brugman (Joh.), Zijne conservatoria of muziekscholen beter dan
privaatonderwijs? Wat nader bekeken. gr. 8vo. (55 blz.) f 0.50.
Jolly (P.), Volledige handleiding voor het schilderen in sap- en dekverwen. Vrij
vertaald en vermeerderd naar het Fransch van F.P. Langlois de Longueville,
met bijvoeging eener beschrijving van het schilderen op porcelein, glas, satijn
en meer andere kunstoefeningen. post 8vo. (VI en 116 blz.) f 0.90.
Kanitz (F.), Handleiding voor de ornamentstijlen. Naar het Hoogduitsch vrij
bewerkt. 2e druk. post 8vo. (25 en 148 blz. met afb. in den tekst.) f 1.75.
Molkenboer (W.B.G.), Oefeningen in lijn en kleur. No 1-10. 4to. (Elk no. 16
platen. Per no. f 0.05.
Molkenboer (W.B.G.), Schetsboeken bij de oefeningen in lijn en kleur. No, 1-2.
gr. folio. (Elk 16 bladen.) Per no. f 0.30.
Parley (Aäron), Practische handleiding tot het schilderen met waterverwen,
volgens de tegenwoordige hoogte der kunst bewerkt en opgehelderd. Naar de
laatste Engelsche uitgave. post 8vo (56 blz) f 0.60.
Rowbotham (Th. en Th. L.), Het landschapschilderen in waterverwen. Naar de
laatste Engelsche uitgave voor Nederlanders bewerkt door Aug. Allebe. post
8vo. (VI en 59 blz.) f 0.60.
Susse (Gebr.), Volledige handleiding tot de teeken- en schilderkunst voor
schilders en liefhebbers, bevattende het olieverwschilderen, het miniatuuren
waterverwteekenen enz., benevens een aanhangsel over de kunst van boetseeren
en beeldhouwen, onder medewerking van de voornaamste schilders. post 8vo.
(VII en 83 blz.) f 0,60.
Wit (Jacob de), Teekenboek der proportiën van 't menschelijke lichaam. Met
supplementblad van de bovenspierlage van het menschelijk lichaam. 4to. (13
platen en tekst.) f 0.75.

Varia.

Noord en Zuid. Jaargang 9

Kate (J.J.L. ten), Mozaïek. Nieuw Verjaardag-Album, 16mo. (245 blz.) f 1.25.
L i e f d e en vriendschap. Bijdragen voor Poëzie-Albums. kl. 8vo. (120 blz.) in
geïll. omslag f 0.75.

Noord en Zuid. Jaargang 9

1

[De Bibliotheek]
Het Lied bij Vondel.
I.
Het bovenstaande opschrift zou bij velen eene uitgebreide studie doen verwachten.
En inderdaad, het onderwerp zou zulk eene studie waardig zijn. De omvang van de
stof maakt echter eene volledige behandeling hier ter plaatse onmogelijk, zoodat
slechts op enkele bijzonderheden kan gewezen worden, die het belang van het
onderwerp eenigermate kunnen doen uitkomen. Er blijft op het gebied der
Vondel-literatuur nog veel te doen over; iedere bijdrage daartoe, die aanleiding kan
geven tot verdere ontginning van het veld der beschouwing en nasporing, mag
ongetwijfeld op eenige belangstelling rekenen, ook al wil zij volstrekt geen aanspraak
maken op volledigheid.
‘Vondel is boven alles LYRISCH DICHTER’. Onwillekeurig moet het opschrift deze
welbekende en vaak herhaalde uitspraak in herinnering brengen; zij ligt voor de hand
en kan ook bezwaarlijk worden weêrsproken. Voor alles is het dus noodig de grenzen
aan te wijzen, waarbinnen de volgende opmerkingen zich bewegen. Niet de lyricus
in het algemeen zal ons de stof leveren, maar de dichter van enkele kleinere op
zich-zelf staande gedichten, die niet alleen in overdrachtelijken zin den naam van
LIED of ZANG dragen, maar werkelijk bestemd waren, gezongen te worden of bij
uitnemendheid daartoe geschikt waren, hetzij ze al of niet daartoe gediend hebben.
In de eerste plaats zijn hier dus uitgezonderd de eigenlijke REIEN in de treurspelen,
hoezeer er ook verschillende onder zijn, die alle kenmerken van zangstuk of LIED
dragen. In de tweede plaats zullen niet in aanmerking komen enkele van de
hekeldichten, die onder dezelfde rubriek zouden kunnen vallen. En eindelijk zullen
mede buitengesloten worden de eigenlijk godsdienstige stukken in strikten zin, zooals
de psalmberijmingen enz.
Toch blijft ons nog eene ruime keurlezing over, te ruim zelfs om aan alles de
aandacht te schenken, die het verdient; de dichterlijke uitingen van het zangenrijk
gemoed zijn te groot in aantal geweest, om in een bestek, dat slechts aanstippen
toelaat, recht te laten wedervaren aan zooveel, wat bij uitvoeriger behandeling zeker
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niet minder in aanmerking zou komen. De bespreking van het onderwerp - voor
zoover ik weet, nieuw - zij dus hier meer als inleiding beschouwd, later wellicht door
uitvoeriger studie te volgen.
Het LIED, hoe klein van omvang, hoe bescheiden zijne plaats zij tegenover grootere
en meer indrukwekkende voortbrengselen van den menschelijken geest, is een
allerbelangrijkst bestanddeel van iedere letterkunde. In elk tijdperk van buitengewonen
bloei en gunstige ontwikkeling vindt het weerklank in de harten der tijdgenooten,
om nog lang latere geslachten te verkwikken en te bezielen. In het lied uit zich vaak
de volksstem, wanneer groote gebeurtenissen in aantocht zijn of nieuwe denkbeelden
de gemoederen bezig houden en zelfs beroeren. Bijna geen groot dichter, of hij koos
het lied tot uiting zijner geestige invallen, zijner ernstige opwekkingen, zijner
vaderlandsche gevoelens en tot weerklank van zijn jubeltonen of smartkreten. Naast
zijne grootere werken, die als monumenten de eeuwen verduren, schuilen zijne
liederen, die vaak in hooger mate de liefde van het volk verwerven en zoo mogelijk
een nog krachtiger leven toonen te bezitten. Opmerkelijk, dat in tijdperken van verval
juist het lied op den achtergrond raakt of zelfs geheel verdwijnt. Het opgewekte
volksleven hangt op het nauwst met het lied samen. In tijden van verval raakt de
kunst het spoor bijster; zij gaat mijmeren, philosofeeren of tracht te stichten, vandaar
haar didactische neigingen; smartkreten worden vervelende lamentaties; in haar ernst
vertoont zij de oude schoolmatres; jubeltonen zijn haar vreemd, of zijn haar een
gruwel; zij kan zich niet meer vrij en natuurlijk bewegen, en vrijheid en natuurlijkheid
zijn de kenmerken van het echte lied. Niet minder opmerkelijk ook, het volgt trouwens
uit het voorgaande, dat tijdperken van herleving juist worden aangekondigd door
een sterke voorliefde voor het lied, dat hoogere ontwikkeling voorafgaat, en steeds
blijft vergezellen. Op het laatst der voorgaande eeuw verscheen Burns, en zijne
frissche, gevoel- en zielvolle of ook dartele liederen waren de leeuwerikzangen van
een nieuw-aangebroken dag. Een volk dat geen liederen heeft, bezit een zeer
eenzijdige literatuur, zoo het er al een heeft; zijne letteren zijn in ieder geval slechts
het deel der ingewijden, niet de lust van het eigenlijk volk; zij vormen geen nationale
letterkunde. Uit dat alles volgt, dat eene geschiedenis der letterkunde, wil zij op
volledigheid en oordeelkundige behandeling aanspraak maken, dit schijnbaar meer
bescheiden gebied niet mag geringschatten of als haar aandacht onwaardig
beschouwen. Waar men uit de letteren den geest des volks wil leeren kennen en een
oordeel wil afleiden over zijne vatbaarheid in
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het ontvangen en weergeven van indrukken, moet men met het LIED rekening houden.
Van groot belang is daarom ook het werk van den Heer G. Kalf: ‘HET LIED IN DE
MIDDELEEUWEN’, eene eerste, deugdelijke proeve van eene geschiedenis van het
lied gedurende de vroegste eeuwen onzer letterkunde. Bij eene voortzetting dier
geschiedenis zal ook Vondel in niet geringe mate de aandacht vragen.
HET LIED BIJ VONDEL! Men late voor een wijle de lange rij van treurspelen rusten
om hier bovenal overtuigd te worden van 's Dichters OORSPRONKELIJKHEID van
OPVATTING en WEELDERIGE DICHTGAVE. Het laatste sluit den bekoorlijken EENVOUD
niet uit, die hem evenzeer kenmerkt. Integendeel, ‘de rijkdom van zijn genie,’ gelijk
Beets het noemt en wat het voetstuk van zijn standbeeld te lezen geeft, die rijkdom
van steeds afwisselende vormen en beelden, paart zich boven alles in zijne liederen
op de gelukkigste wijze aan den tot aller hart sprekenden eenvoud van eene
beminnelijke natuur. OORSPRONKELIJKHEID van OPVATTING - geven wij er
onmiddellijk een voorbeeld van in een Bruiloftszang. Een gelegenheidsgedicht dus;
doch wij behoeven Bilderdijks verdediging van deze dichtsoort in de voorrede van
de Mengelpoëzij niet aan te halen om voor Vondels gedicht belangstelling op te
wekken. De bruid en bruidegom zelfs kunnen ons geheel onverschillig blijven; zij
voeren namen die ons volstrekt niet aan een beroemd geslacht herinneren; van
Ventidius Riccen' of Ryxen, slotvoogd van Purmerend en baljuw van den Beemster,
is ons evenmin iets bekend als van zijne bruid, Haasje Augustijns. De bruiloftszang
hun door Vondel gewijd zal voor zich zelf spreken als een schitterend bewijs zijner
oorspronkelijkheid en geestige vinding, die zijn gedicht zullen doen leven als er van
het geslacht der Ryxens niets meer is na te speuren. Het is in de lente; de dichter laat
den leeuwerik op den vroegen voorjaarsmorgen aan het venster van den jonkman
verschijnen om hem een lied der liefde toe te zingen.
Bruiloft, bruiloft! Volgt God Hymen,
Nu de leeuwrik in zijn vlucht,
Uit een liefelijker lucht,
Kwinkeleert en noopt tot rijmen
Al wat lucht schept, daar de Lent
Hooren trouwt aan Purmerend.
‘Zou het jeugdig bloed niet minnen,’
Zong hij, ‘nu de lucht ontlaat,
Al de wereld vrijen gaat,
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Veld en weide groente winnen,
't Aardrijk in zijn ingewand
Voelt een minnelijken brand.
Alle takken, alle telgen
Minnen in de jeugd van 't jaar;
Niemand valt dit juk te zwaar;
Zon en morgendauw te zwelgen
Geeft de planten nieuwe kracht,
Waar de zon de kou verzacht.
Hoort de velden tierelieren,
Hoort dat hemelsch veldgezang
Ieder gaat dien bruiloftsgang!’

De jonkman, opgewekt door het levenslustig lentelied, verlaat zijn slot om aan de
algemeene roepstem der natuur gehoor te geven.
Ryxen hoorde 't kwinkeleeren
Van den leeuwrik, met den dag,
Daar hij in zijn kamer lag,
En gesprongen uit de vêeren,
Aangeprikkeld van zijn lot,
Reed ter poorte uit van het slot.

Tegen den avond komt hij te Hoorn; god Hymen staat gereed hem te ontvangen en
hem naar de kamer zijner bruid te geleiden. De overwinning kost eenige moeite, daar
de bruid
Noode van de speelnoots scheidde,
Die haar troostten, daar ze zit
En de liefste om uitstel bidt.

Maar de bruiloftsgod spreekt haar moed in en wijst haar op de trouw en liefde van
den bruidegom en het heil van eene innige vereeniging.
‘Wat aan moeder werd verloren,
Wint gij aan den bruidegom
En zijn liefde wederom;
Heden is U troost geboren,
En gij vindt bij uwen Heer,
Uw verloren blijdschap weêr.’
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Ten slotte geeft de bruid zich gewonnen. Zij geeft zich aan den bruidegom over,
En zij volgt hem, hand aan hand,
Naar de bruiloftsledekant.

Thans heft de huwelijksgod, trots op de overwinning, een zang aan op de beide
jonggehuwden, en besluit daarmede op schalksche en toch kiesche wijze de oude
maar altijd nieuwe geschiedenis. ‘Laat’, zoo zingt hij,
‘Laat Ventidius beschermen
Zijne liefste, stil van aard,
Die zijn vaders stam bewaart.
Laat hem sterven in zijn armen,
En verrijzen jaren lang!’ Zingt ze in slaap met dit gezang!

Wij zouden er bezwaarlijk een bloemlezer een verwijt van kunnen maken, zoo hij
vergat zulk een lied in zijne verzameling op te nemen; wat gaan ons Ryxen en Haasje
aan, denkt men allicht bij het lezen van het opschrift. Toch zou men iemand kunnen
tarten een tweetal voorbeelden uit onze nieuwere letteren van zulk een echt
oorspronkelijken bruiloftszang aan te wijzen. Dat wekken door den leeuwerik in de
meimaand, het opvoeren van Hymen om de bruid bij het scheiden van de speelnoots
te troosten, de zegezang aan het slot, - het getuigt van zoo geestige en echt-dichterlijke
vinding bij het bezingen van een gewoon onderwerp, dat Vondel hier met Shakespeare
kan wedijveren. Maar ook waar men van minder oorspronkelijke vinding kan spreken,
toont Vondel zich de meester in het LIED, vooral bij vergelijking met zijne
tijdgenooten. Ziehier een zangstukje, werkelijk op de bruiloft van Joan van
Papenbroek gezongen en bij wijze van beurtzang aldus aanheffende:
Snaart uw veêlen
Spant uw kelen
Op een blijde bruiloftswijs!
Huwt de zanglust aan het spelen!
Ziet, ei ziet het Paradijs
Opengaan! Nu heft uw tonen
Hooger! rijst nu altemaal
Want hier daalt de nachtegaal
Om 't gezegend feest te kronen
Met zijn wildzang. Geeft gehoor
Proeft deez lekkernij van 't oor!
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Wat overigens zijne oorspronkelijkheid van vinding betreft, er is overvloed van keuze
om ze te bewijzen. In een bruiloftslied aan Jacob Linnich met een van 's dichters
bloedverwanten komen de volgende strofen voor:
Deze vreugd en blijde feest
Mag geen Geest,
Mag geen Engelen gebeuren;
God heeft aardsche zaligheid
Hun ontzeid,
Binnen 's hemels hooge deuren
Schoon zij rijk zijn van genâ
Zonder gâ,
Zweven deze in 't eeuwig leven;
De ENGEL vrij van minnezucht,
Teelt geen vrucht;
Dit 's den MENSCH van God gegeven.

En aan het slot denkt de Dichter wederom aan de Mei, wat hem een recht poëtische
ontboezeming in de pen geeft:
‘Bruiloft, bruiloft!’ zingt de Mei
In de wei;
En wij zingen met verblijen:
‘Bruiloft, bruiloft! schenkt den wijn
Zonder pijn,
Zoo zal 't huwelijk gedijen!’

Nog mag men niet onopgemerkt laten voorbijgaan, dat Vondel telkenmale een hoogst
gelukkigen versbouw voor zijn verschillende liederen bezigt. Niet alleen dat zijn
strofen zeer zangerig en welluidend zijn, een eerste vereischte voor het LIED, maar
eene groote verscheidenheid van versificatie kenmerkt evenzeer de talrijke
bruiloftszangen, ons onder zijne werken bewaard. Er is geen sprake van eentonigheid
bij de gelijkheid van het onderwerp. ER IS DAN OOK OP HET GEBIED VAN DEN
VERSBOUW NA VONDEL BIJNA NIEUWS GELEVERD; de Dichter heeft van iedere
verscheidenheid voorbeelden geleverd en een groot gedeelte daarvan is van zijne
eigen vinding. Ten overvloede vergelijke men met het oog hierop de drie aangehaalde
voorbeelden van bruiloftsliederen. Te weinig bedenkt men van hoeveel beteekenis
de versbouw voor een gedicht is; niet alleen het METRUM en het RIJM, maar ook DE
BOUW VAN DE STROFE moet
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medewerken tot verkrijging van het beoogde effect en hangt op het nauwste samen
met het onderwerp en den indruk dien men wenscht te weeg te brengen. Ook daarin
hebben de uitnemendste dichters naar oorspronkelijkheid gestreefd, gelijk bijvoorbeeld
zeer duidelijk uitkomt bij de Engelsche dichters sedert het begin dezer eeuw. In onzen
tijd heeft Tennyson doorloopend bewezen, hoezeer hij daarvan overtuigd was en dit
gevoelde. Onverschilligheid in den vorm kenteekent òf een middelmatig dichter òf
een tijdperk van verval; het voorgeven, dat men zich om den vorm geheel niet
bekommert, omdat men uitsluitend op de gedachte, op den inhoud prijs stelt, is een
voorwendsel om eigen ONMACHT en GEBREK AAN SMAAK te verbergen. Het is
bovendien een miskenning van de kunst, wier gebied de SCHOONHEID is en die steeds
naar nieuwe vormen streeft. Het is geen ZICH VRIJ MAKEN van alle BANDEN, gelijk
men zoo gaarne zou willen doen gelooven, onder bijvoeging dat dàn alleen het genie
zich het rijkst kan ontplooien en het hoogst kan verheffen; het is bandeloosheid die
tot slordigheid leidt, de groote vijandin van alle SCHOONHEID. Bij Vondel kan men
volstrekt niet merken, dat zijne rijke verscheidenheid aan dichterlijke vormen hem
in het minst belemmerd heeft. Integendeel, juist het genie - in plaats van die
zoogenaamde banden te versmaden of roekeloos af te werpen - vindt er een krachtig
middel in om zijne schitterendste triomfen te behalen. Vondel zoekt dien rijkdom
van vormen te vermeerderen en bezigt het gevondene om den indruk te verscherpen,
de aantrekkelijkheid te verhoogen, al wat naar ‘HET ORDINAIRE’ zweemt te
verwijderen, daar niets de SCHOONHEID zoozeer in den weg staat. En de wijze waarop
hij zulks doet, geeft ons volstrekt niet den indruk van moeite of inspanning; het is
of alles zoo natuurlijk mogelijk, zoo van zelf ontstaan is. Juist zal ieder gebrek in
den vorm aan inspanning doen denken, de gedachte doen rijzen, dat het den artist of
dichter heel wat moeite gekost heeft het zoover te brengen, waarbij nog het klinkklaar
bewijs komt, dat hij het ware meesterschap nog niet bezit. Hoe volkomener de vorm,
hoemeer men aan de volle vrijheid van het genie gelooft, aan het meesterschap van
den artist. Het spreekt van zelf, dat dit nog in geenen deele de verdediging van
willekeurige regelen en conventioneele begrippen omtrent kunsttheorieën inhoudt.
Maar keeren wij tot Vondels liederen terug Ziehier een strofe op geheel anderen
toon gezet, dan de voorgaande bruiloftszangen. Zij is ontleend aan den slotzang van
de ‘Vorstelijke Bruiloft’, die namelijk van Georg van Anhalt en de dochter van
Frederik Hendrik, en luidt:
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Toen Alexander Griekenland
En Perzen trouwde aan een,
Nam hij de joffers bij de hand;
De tent viel hem te kleen,
Voor honderd bruigoms, honderd bruids.
Wij volgen 's konings trant,
Goed rond goed Zeeuwsch, in Nederduitsch;
Wij zingen hand aan hand.

Die opgewekte toon is Vondel tot het einde van zijn leven bijgebleven. Vooral de
meimaand, de herleving der natuur, stemt zijn hart herhaalde malen tot de innigste
levensvreugde en het volste levensgenot. Wat ook na zijn overgang tot andere
kerkelijke begrippen in zijne levensbeschouwing veranderd zij, de liefde tot de natuur
is hem bijgebleven tot den laatsten snik. Zijne gelukkigste strofen, zijne weelderigste
dichterklanken heeft hij aan die vatbaarheid voor het schoon der schepping te danken,
getuige zoo menig bruiloftslied, wanneer het feest met het herboren jaar der natuur
samenviel. Telkens keert dan een toespeling op de weelde in de natuur terug; nooit
kan hij er van zwijgen, de bezongen gebeurtenis met de herleefde schepping in
verband te brengen. De aangehaalde voorbeelden zijn grootendeels voortbrengselen
van zijn hoogeren leeftijd; halen wij er nog een paar aan van zijn ouden dag, zij zijn
weder even oorspronkelijk van opvatting. Hier wordt een der feestgenooten sprekende
opgevoerd en zegt:
‘Laat ons 't huwelijk vereeren,
Nu de Mei, in zijn seisoen,
En aan 't vroolijk kwinkeleeren
't Bruiloftsbed met levend groen
Loof en bloemen komt bespreien,
En de bruiloftsgasten noôn,
Bruid en bruigom te geleien,
Op den blijden bruiloftstoon,
Daar de liefde de eensgezinden
Eeuwig zal door trouw verbinden’.

En verder:
‘O, gelukkige gepaarde!
Mocht het gaan naar onzen lust,
Gij zoudt, eer uw trouw verjaarde,
Dan gekust, dan weer gekust,
Zien uwe afkomst u gelijken,
Recht alsof ze waar gesneên
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Uit uw aanschijn, en de blijken
En het edel kroost in een
Mengen, met zoo schoone kleuren,
Dat de Meibloem zich moest steuren.’

Terwijl het slot luidt:
Op dien zang, een heusch vermanen,
Schreide in 't eind de bloode bruid
Eenen dauw van maagdetranen,
Eer ze kwam tot een besluit.
Bartholmeus, vol verlangen
Naar 't genot van trouwe min,
Wischt de tranen van haar wangen,
En vertroost zijn bedvriendin:
‘Laat u 's Hemels wil behagen;
Morgen zult ge u niet beklagen!’

Nog veel oorspronkelijker van opvatting is de bruiloftszang op eene der kleindochters
van 's Dichters zuster, naar vermoed wordt; zij trad in het huwelijk met Peter de Wolf
en heette zelf Clementia van der Vecht. De Natuur verschijnt in haar weelderigsten
overvloed, beladen met zomervruchten, en ontmoet de schoone Clementia in een
lusthof om haar aan te sporen, niet langer alleen voor zich-zelve te leven.
‘Jonkvrouw!’ sprak Natuur ten leste,
‘Waarom leeft ge alleen voor U,
En geen jongeling ten beste?
De Allerwijste was niet schuw
Met een gade zich te paren,
En te bezigen den tijd,
In de lente van de jaren,
Eer 't gewenscht seisoen verslijt.’

Na nog eenige aanmaning om den minnaar met een lauwerkrans als overwinnaar te
kronen, een lauwerkrans ‘van haar eigen hand gevlochten,’ verschijnt de jongeling
op het juiste oogenblik en beroept zich op de woorden van Natuur.
Peter, achter eene hage
Neergedoken, hoorde 't aan,
Kwam gesprongen uit de lage,
Om zijn snoeplust te verzaân.
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‘Liefste!’ sprak hij, ‘kunt ge lijen,
Dat ik U het kussen verg,
Daar Natuur voor mij komt vrijen;
Gun me een kus en denk geen erg.’
Zij bestorf, in 't eerst bezweken,
Als een roos heur verf verschiet,
Doch verhoorde in 't eind zijn smeeken.
De een ontvangt 't geen de ander biedt;
Kus om weêrkus, zonder veinzen,
Lust om lust, en vreugd om vreugd.
Dieper gingen hun gepeinzen;
't Eerste groen het hart verheugt.
Toen de minnaar triomfeerde
Mocht men hooren, hoe de hof,
Vol gevogelt, kwinkeleerde,
Op dees rijke bruiloftsstof.
Al wat groeide wou zich kwijten;
Vrouw Natuur borst vroolijk uit,
Spreidde eerbiedig bloemtapijten
Voor de voeten van de Bruid.
En de Bruigom speelde op 't fluitje,
Dat het door den boomgaard klonk:
‘Bruiloftsgasten, ziet mijn Bruidje
Mij bestralen met een lonk.
Ziet, hoe deze GOEDERTIEREN1)
Eenen Wolf temt en zijn aard.
Helpt den Huwlijksingang vieren;
Dit 's een blijde bruiloft waard.’

Dat is een bruiloftszang van een bijna tachtigjarigen grijsaard. ‘Zoo GROEN WAS 'T
HART IN DEZE DORRE BORST,’ zou ik met Hooft geneigd zijn te zeggen. Nogmaals
wijs ik er op, lezer, het doet er weinig toe, of gij belang stelt in het huwelijk van Peter
de Wolf en Clementia van der Vecht; dat mag U zelfs volkomen koud laten, terwijl
uw tegenzin tegen gelegenheidsgedichten er niet door overwonnen zal worden; doch
zoodra er van oorspronkelijkheid in het behandelen van eene gewone stof sprake is,
- eene oorspron-

1) D. i. Clementia.
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kelijkheid die eene zeldzaam geëvenaarde dichterkracht kenteekent, eene
oorspronkelijkheid die aan den jubeltoon van een enkelen feestavond de waarde van
een echt kunstvoortbrengsel, na eeuwen nog niet verouderd, weet te geven, daar
noeme men Vondel, den Dichter van zoo velerlei liederen en zoo verscheiden
bruiloftszangen.
Er was in den aanvang ook sprake van EENE BEMINNELIJKE NATUUR, die zich in
deze liederen openbaarde. Inderdaad, wanneer men het oog slaat op die blijde tonen
van den zeventig- en tachtigjarigen Dichter, die bij zijne frischheid van opvatting
tevens in de gulheid des harten zoo jong kan zijn met de dartele jeugd, belangstelt
in het wedervaren van twee gelieven, den boezem moet ontlasten als hij de Bruid
een kus op het voorhoofd drukt en den Bruidegom in een hartelijken handdruk doet
gevoelen dat hij deelt in de weelde van zijn geluk, dan kan men spreken van een
sympathieke natuur. Wie merkt dat niet, als hij die hier en daar verspreide zangen,
zoo rijk in verscheidenheid, zoo artistiek en toch zoo natuurlijk, allen door één zelfden
geest van opgewekten levenslust ingegeven, bij elkander voegt en er zoodoende eene
keurlezing van samenbrengt? In zulk eene keurlezing zou dan nog een tweetal zangen,
aan vorstelijke personen gewijd, niet mogen ontbreken. Het eene is de bekende
slotzang van het gedicht op de komst der Koningin van Engeland te Amsterdam met
het oog op het huwelijk van hare dochter met den jeugdigen zoon van Frederik
Hendrik. De nieuwe prinses is eene nieuwe zon, die Holland en den zoon des
stadhouders opgaat, maar haar loop aan de tegenovergestelde zijde, in het Westen,
begint, om in Holland neer te dalen. De zang opent met de volgende schoone strofe.
Zie, ai zie het Westen blozen!
Zie het mengen wit met rood!
Wat al leliën en rozen
Baart het uit zijn zwangren schoot!
Zie dien dageraad eens krieken,
Van den Teems af tot de Maas!
't Is een lust, die lucht te rieken;
Wat getjilp en wat geraas
Schijnt de lentezon te ontmoeten,
Die recht avrechts overwaait!
Wat al stroomgoôn gaan haar groeten
Uit den vijver opgekraaid
Door de Faam, vooruit gestoven,
Voor dien nieuwen zonneschijn.
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Durf ik wel mijn oog gelooven
En mijn ooren? Wie mag 't zijn,
Die haar stralen op komt dringen,
En mij noopt zoo vroeg te zingen?

Den Prins, wien deze verloofde bestemd was, werd reeds bij zijne geboorte een
ORANJE-MEILIED toegezongen, dat mede zeer bekend tot de zangerigste liederen van
Vondel behoort. Wij behoeven slechts de eerste strofe aan te halen om het geheel
nog eens in herinnering te brengen.
O, hoe zalig is 't te duiken
Onder den Oranjeboom,
Bij een kristalijnen stroom
Gouden appelen te pluiken
En te ruiken geur en lucht
Van die schoone Oranjevrucht!

Men bemerkt wel, niet enkel in bruiloftszangen, ook in zoo menigen geboortegroet
toont de Dichter van het lied zijn zeldzaam meesterschap. Ik kan niet nalaten enkele
regels van een ‘GEBOORTEKRANS’ aan te halen, die als een tweede voorbeeld kan
dienen en buitengemeen schoon kan heeten.
Gelukkige geboortedag,
Die u te voorschijn komen zag,
En loech op het onnoozel kindje!
Het vochte en lauwe Westewindje
Verliefde op u met zulk een zucht;
Waardoor een liefelijke lucht
Van bloemen zich alzins verspreedde,
April van nieuws de velden kleedde;
De leeuwerk en de koekoek bei,
Verkondigen d' aanstaanden Mei,
De jeugd van 't jaar, de bloem der tijen,
Die al de wereld kwam verblijen.

En om van deze rubriek af te stappen, geef ik ten slotte nog het ‘Meideuntje’, Anna
Engels op haar geboortedag toegezongen, zoo het heette door haar verloofde. Het
geldt een jonkvrouw, die om haar schoonen zang bekend stond.
Nachtegaaltjen, in de lovren
Van den groenen lindeboom,
Bij den klaren Amstelstroom!
Zeg, wie leerde uw mondje toovren,
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En dat keeltje, zoet gebekt?
Anna, zing niet! och, gij trekt,
Och, gij trekt met dat geluid
Mij de ziel ten lichaam uit.

II.
Een dichter, die bruiloftszangen als door ons zijn aangehaald zijn vrienden heeft
toegezongen, zal natuurlijk ook oprechtelijk gedeeld hebben in hun droefheid, wanneer
de dood hun huis tot een huis der smarte gemaakt had. Aan de uitingen dier
deelneming hebben wij weder menig schoon lied te danken, al is de grondtoon daarvan
natuurlijk geheel verschillend van de vroeger aangehaalde. Al dadelijk treft het ons,
dat de meeste dier treurzangen betrekkelijk kort zijn. De dichter gevoelde maar al te
goed, dat een woord der vertroosting en deelneming in smart kort moet zijn. De
blijdschap is uitgelaten, de droefheid trekt zich terug en zwijgt het liefst. Deze
opmerking moge zeer gewoon schijnen, zij dringt zich toch onwillekeurig aan ons
op, waar wij Vondel, wat vooral bij dergelijke treurzangen niet achter kan blijven,
niet alleen als DICHTER, maar ook als MENSCH leeren kennen. Bij Bilderdijk heeft
menige treurzang eene vermoeiende en afmattende lengte; de indruk wordt zoodoende
veel zwakker, en de lezer van later tijd, die zich niet in de geleden smart zoo volkomen
kan verplaatsen als de Dichter zelf, krijgt het onaangenaam gevoel, dat onmatige
lamentatie niet in overeenstemming is met de HEILIGHEID DER SMART. Natuurlijk is
de lengte van een gedicht niet voor te schrijven; de Dichter moet dat gevoelen, en
hoewel zelfs die lengte wel degelijk op ZIELKUNDIGE GRONDEN berust, in ieder
bijzonder geval hangt hier alles van des Dichters eigen kiesch gevoel af. Ziehier een
voorbeeld, dat van zulk een kiesch gevoel een schitterend bewijs geeft. Isabelle, de
dochter van den Zweedschen gezant MICHAEL LE BLON is gestorven; de Dichter laat
de jeugdige afgestorvene een woord van ‘Vertroosting’ tot haar ouders richten. Moet
dat woord in de eerste plaats eenvoudig zijn, het moet tevens door zijne kortheid tot
het ouderhart spreken. Het luidt aldus:
Mijn ouders! weest gerust,
Ik ben met grooten lust
Van de aarde hier gescheiden,
Om U te gaan verbeiden
In 't Hemelsche priëel,
Der vromen errefdeel.
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Daar hoop ik mijn behoeder,
En ook mijn lieve moeder,
Te aanschouwen met geneucht
In eindelooze vreugd,
Bij de engelen daar boven,
Die hunnen Schepper loven.

Behoef ik hier tevens te wijzen op den Lijkzang, dien hij zijn zoontje Constantijn
wijdde? Het schoone stukje is te bekend om het hier te herhalen, schoon het hier
vermeld dient te worden. Evenmin zal ik hier de ‘Lijkklacht’ plaatsen, zoo kort na
het sterven van Constantijn geschreven, en gewijd aan de nagedachtenis van 's
Dichters echtgenoote. Het is bijna een vergrijp hier van oorspronkelijkheid in vinding
te spreken, daar de eerbied voor de smart dergelijke beschouwingen niet toelaat.
Vraagt men echter zich zelven rekenschap af, waarom die aandoenlijke lijkklacht
ons na eene eerste lezing nooit uit de gedachte gaat, dan is het geoorloofd voor
zichzelven eenige opmerkingen te maken. Zoo is een der schoonste trekken in het
gedicht, dat de bedroefde echtgenoot, haar gedenkende die ‘in bei zijne armen smolt,’
nog zoo gaarne eenig teeken van de afgestorvene wenscht te ontvangen. Daarop
verschijnt zij hem in den droom; als eene trouwe gezellin toont zij ook na haar
heengaan nog belangstelling in zijn werken en streven en spoort zij hem aan, het
eenmaal opgevatte grootsche plan niet te laten varen. Als moeder voegt zij daar nog
eene laatste bede aan toe, en slechts een enkelen snik kan de Dichter daarop laten
volgen om er de Lijkklacht ook mede te doen eindigen. ‘'k Verhuis’ zegt ze aan het
einde:
‘'k Verhuis, van 't aardsche juk ontslagen,
Omhoog in 't hemelsche gebouw;
Bezorg de panden van ons trouw,
Twee kindren, die ik heb gedragen!’
Zoo sprekend week zij uit dit leven.
Marie, al laat gij mij alleen,
Uw vriendschap, uw gedienstigheên
Staan eeuwig in mijn hart geschreven.

Maar niet alleen wanneer zijn eigen huis of verwanten een treurig verlies trof, ook
wanneer Vaderland en kunst hetzelfde lot deelachtig werden, klonk herhaaldelijk
een treurzang uit 's Dichters mond. Toen het ‘Orgel in den Rouw’ was over den dood
van
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Diederik Swelingh, den kleinzoon die met vader en grootvader Amsterdam bijna
eene eeuw op het beroemde orgelspel vergast had, schreef Vondel eenige statige en
welluidende strofen, als hulde aan kunstenaar en kunst.
Gij, zanggodinnen! valt aan 't schreien,
Aan 't jammeren met heele reien,
De zoon van Orfeus is verscheien!
Nu zwijgt de galm der orgeltongen,
Die door de pijpen kwam gedrongen,
Daar Hemelsche Engelen op zongen.

En verder:
Men kon door kerkgewelf en kooren
Den vader in den zone hooren,
Nu zal een zerk die stemme smooren.

En ten slotte:
Hier rusten Grootvaar, Zoon en Vader,
Zij volgen Davids harp te gader,
Eene eeuw van verre, omhoog nog nader.

Ook hier weder treffen ons de eigenaardige en oorspronkelijke bouw der strofen en
de rhytmus; Vondel was zich daarvan ten volle bewust, blijkens de herhaalde
afwisseling in beiden in overeenstemming met het onderwerp.
Het meest echter trekken ons zijne treurzangen aan, wanneer hij vrienden of
bloedverwanten betreurt of hun nablijvenden vertroost. Een der schoonsten van dien
aard is de heerlijke troostzang aan CONSTANTIJN HUYGENS. De aanhef doet een
beroep op het karakter van den echtgenoot.
Is Zuilichem een sterke zuil,
Hij wankel niet noch wroet' den kuil
Van 't graf (waarin zijne Eegâ leit
En slaapt, en wacht op de eeuwigheid)
Niet open, noch versteur Gods akker,
En roep zijn lijkrouw telkens wakker.

Daarop volgt de aanwending van de schoone mythe, waarin van Orfeus gesproken
wordt, die zijne gade Eurydice in de onderwereld opzocht, haar wedervond, doch
ook weder verloor, door dat hij niet kon nalaten om te zien, ten einde de
teruggevondene dierbare
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te aanschouwen. Toespelingen op mythologische verhalen en de godenwereld hebben
in onzen tijd en in treurdichten terecht haar aantrekkelijkheid verloren; doch wanneer
zooals hier het algemeen menschelijke er in terug te vinden is, kan die aanwending
niet alleen hoogst dichterlijk heeten, maar ook eene hoogst gelukkige uitwerking
hebben. Ten slotte troost de Dichter onzen Huygens met de panden hem door de
gestorvene achtergelaten, de spruiten, de afzetsels, waarin hij de moeder steeds zal
blijven aanschouwen, D' afzetsels, daar haar ziel in leeft,
Haar geest en zedigheid in zweeft.
De mensch, die naar het oog vergaat,
Herleeft onsterflijk in zijn zaad.
Al schijnt de zerk 't gezicht te hindren,
Men ziet de moeder in haar kindren.
Der kindren wakkere oogen zijn
De spiegels en het kristalijn,
Waarin der ouderen gelaat
En schijn en aanschijn voor ons staat.
't Zijn onverzierde schilderijen
En verwen, die ons hart verblijen.

Geen gezin wekte echter zoo zeer Vondels sympathie op als dat van Gerard Vossius,
gezegend met zoo uitstekende kinderen, maar ook zoo herhaaldelijk door de hevigste
slagen getroffen. Dat Vondel zich den dood van DIONYS Vos zeer ter harte nam,
blijkt uit het welbekende gedicht, ‘Vertroostinge’ getiteld, dat reeds ieder van zijne
jeugd af zich in het gebeugen heeft geprent. Eigenaardig bij Vondel, want meermalen
komt iets dergelijks bij hem voor, is de kiesche wijze, waarop hij een beroep doet
op het mannelijk gemoed van den treurenden nablijvende; ook in dit gedicht komt
dit uit, bijzonder in de laatste strofe. Hoezeer Vondel onder den indruk van het geleden
verlies was, blijkt ook daaruit, dat hij nog een afzonderlijk gedicht aan Kasper van
Baerle richtte, waarin hij het treurig ongeval en het omkomen van Dionys beklaagt.
Doorluchtige Van Baerle!
Gij kostelijke paarle
Aan Amstels wapenkroon;
Nu help mij 't rouwkleed dragen,
En Dionijs beklagen,
Zijn vaders waardste zoon!
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Het slotcouplet van dezen treurzang, niet minder schoon dan de verzen aan den vader,
luidt:
Al leit hier 't lijf begraven,
De deugdelijke gaven
En geest van Dionijs
Zijn boven 't graf gevaren,
Bij de uitgeleerde scharen,
In 't Hemelsch Paradijs.

Toch wordt dit laatste gedicht nog overtroffen door de aandoenlijke ‘Klachte over
Cornelia Vos’, in 1638 in het ijs omgekomen. Van Lennep heeft aan dit treurig
ongeval een zijner schoonste novellen gewijd; de vloed van verhalen en romans leidt
maar al te vaak de aandacht af van zulke inderdaad ongeëvenaarde vertellingen als
die van Van Lennep, vandaar dat wij er hier met allen aandrang weder de aandacht
op vestigen.
O jonge zon, geteeld van d' ouwe,
Hoe werdt gij ons zoo ras ontroofd!

Zoo vangt de ‘klachte’ aan, en de VERLOOFDE herdenkend, vervolgt de Dichter:
Wij stonden reed met blijde rijmen,
Om u te leiden naar het koor,
Te volgen het gebloemde spoor
En vroolijk licht van uwen Hymen;
Maar God aan uwe ziel verloofd,
Heeft de aardsche fakkel uitgedoofd.

En na de uitnemende gaven van de ongelukkige Cornelia herdacht te hebben, gaat
Vondel voort:
Hoe kan uw moeders hart verzwelgen
Dien al, dien al te bittren drank!
't Ontijdig missen van die rank,
Het levendst van haar lieve telgen.
Geen boom en scheidt van zijnen tak,
Als met een zucht, en met een krak!

Genoeg aanhalingen reeds om Vondels LIED ook in zijne treurzangen toe te lichten.
Thans wacht ons een andere rubriek. Ik zou ze willen noemen: zijne VADERLANDSCHE
ZANGEN. Ook hier kunnen wij slechts eene keuze doen om èn zijne oorspronkelijkheid
in den afwisselenden vorm èn zijne bijzondere neiging tot het zangerige lied te doen
uitkomen. Het aantal dringt ons spaarzaam te zijn,

Noord en Zuid. Jaargang 9

18
daar het onmogelijk is in deze schets eene volledige monografie van het
Vondeliaansche lied te leveren, hoezoer het ook een aanlokkelijk werk zou wezen,
daar men tot heden nog veel te weinig die schitterende zijde van Vondels Poëzie
heeft doen uitkomen of naar eisch heeft doen waardeeren. Bijna geen gebeurtenis
van zijn tijd heeft Vondel onopgemerkt laten voorbijgaan. Tal van lierzangen onder
zijne werken verspreid geven daarvan blijk. Natuurlijk komen vele van die lierdichten,
hoe forsch van toon, hoe zangerig en wegsleepend, hier niet in aanmerking. De
zegezangen op Frederik Hendrik en zijne veroveringen bijvoorbeeld bevatten wel
onderscheiden dichterlijke fragmenten, doch zij zijn, als niet tot het eigenlijk LIED
te rekenen, voor ons doel minder ter aanhaling geschikt en vallen buiten den kring
van het te behandelen onderwerp. Zoo zou ook menig politiek gedicht uit de
Palamedes-periode moeten aangehaald worden, indien het niet onder eene
afzonderlijke afdeeling moest gerangschikt worden, die wij hier uitsluiten. Dit dient
men in aanmerking te nemen, zoo men zich mocht verwonderen, dat bijvoorbeeld
de aandoenlijke ‘Geuzen-vesper’ hier niet wordt aangehaald, een gedicht dat anders
geheel het karakter van een LIED draagt.
Wat hier wel in de eerste plaats in aanmerking komt is het bekende PRINCE-LIED,
een weerklank op het Wilhelmus van Nassauwen en aan Frederik Hendrik toegewijd.
Wat blijde verwachtingen spreken er uit de tweede strofe, - verwachtingen die ook
gedeeltelijk verwezenlijkt zijn. Evenals in het ‘Wilhelmus’ wordt de Prins sprekend
opgevoerd.
Frederik van Nassauwe
Ben ik, vroom Hollandsch bloed,
Mijn Vaderland getrouwe
Met leven, lijf en goed;
Een Prince van Oranjen,
Door wapenen vermaard;
Voor Oostenrijk noch Spanjen
En ben ik niet vervaard.
's Lands rechten en vrijheden
Ik helpen zal in zwang;
In geen vereende steden
Gewetens felle dwang
Of tyrannije lijen;
Ik wensch de goê gemeent
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En trouwe burgerijen
Door liefd' te zien vereend.
Ik heb van kindsche dagen
De vrijheid voorgestreên,
En 't harrenasch gedragen
Tot welvaart van 't gemeen;
Nog wil ik 't Vendel zweien
Van Hollands fieren leeuw,
En met Oranje-meien
Bedekken wees en weeuw.

En reeds in die dagen, omstreeks 1625, geeft Vondel zijn verlangen naar vrede te
kennen, een vrede dien hij tot heil van land en welvaart zoo vuriglijk steeds bleef
wenschen.
Zoo ik met zege keere,
En Spanjen dwingt tot vreê,
Zingt Gode prijs en eere,
Die voor ons vesten streê.
Ik zie alree na 't vechten
De maagden mijn banier
Ontmoeten, die mij vlechten
Den lofkrans van laurier.

Geen wonder dat den Dichter bij het sluiten van den vrede tonen van blijdschap en
dank aan het hart ontvloeien. Enkele schoone strofen die daarvan het bewijs geven,
vindt men onder anderen in zijn gedicht: ‘DE GETEMDE MARS,’ opgedragen aan de
Burgemeesters van Amsterdam. Ter loops merken wij daarbij nog op met wat innige
aanhankelijkheid Vondel steeds de burgervaderen van zijn verheerlijkt Amsterdam
geëerd en gevierd heeft. Zeker in de erkenning en waardeering van verdiensten ten
opzichte van de ‘behartiging der belangen van 't gemeen’ kunnen onze voorvaderen
het tegenwoordige geslacht een lesje geven, Vondel in het bijzonder, wien regenten
en vroedschap wederkeerig daarvoor zeer veel verplicht waren. In het genoemde
gedicht vindt men de volgende strofen:
Nu berst een bron van blijdschap uit onze aders,
Op 't klinken van de zilvren vreêtrompet,
Daar gij een wijze op 's werelds vrede zet,
O Amsterdamsche, oprechte Vredevaders.
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Nu kronen u de burgers in uw veste,
Dewijl gij gaarne uw eigen nut vergeet,
En hangt uw zorg en arrebeit en zweet
Aan 't Vaderland en algemeene beste.
Ai, handhaaft zoo het wit der oorelogen,
Den Vrijdom, uw bevochten errefgoed
Dat ieder duike in schaduw van den Hoed.
Zoo bloeie uw stad in eendracht en vermogen.

Ook in den ijver voor de eer van zijn Vaderland, in zijn geestdrift voor de roemrijke
feiten zijner geschiedenis, heeft Vondel tot zijne laatste levensjaren geen de minste
verflauwing doen blijken. Twee merkwaardige voorbeelden daarvan vinden wij in
de beide zangen op den tocht naar Chattam, door den bijna tachtigjarigen dichter
zijn landgenooten toegewijd. Londen is hem het Britsch Carthago, eene vergelijking
meermalen in die dagen van strijd door hem gebezigd; Karel II is hem het toonbeeld
van een vermetelen trotschaard, die zelfs 's Dichters vroegere sympathie voor ‘den
onthalsden vader’ doet zwijgen. Slechts een paar strofen laten wij hier volgen.
Batavieren, uitgelaten,
Bruisen, dat het ijzer knarst,
En de keten breekt en barst
Van dit Turksche Damiaten
Op den Theemsstroom, naar den stijl
Van het Sparen, aan den Nijl.

En met het oog op het veroverd koningsschip, gaat hij voort:
Tot een eeuwig zegeteeken
Zal het zeeslot, groot van faam,
Dat gevreesd om Karels naam,
Alle havens aan wou steken
Met een zeepest en bederf,
Pronken voor 't Oostindisch werf.

Om ten slotte den Staten toe te roepen:
Eer den zeeheld met een wapen
Hang zijn slagzwaard in 't gestarnt,
Dat den Brit in de oogen barnt,
Die de zee wil overgapen,
En verslinden al wat zeilt.
Holland heeft zijn grond gepeild!
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Ook de tweede zegezang, om den aanhef meer algemeen bekend, bevat voortreffelijke
coupletten. Manlijk en krachtig klinken ons de strofen in het oor, na de schildering
van 's Konings vermetele eigenwaan:
Hierop bruist de vloot der Staten
Naar den Teems, daar Brittenland
Trotsch zijn ijzren ketens spant;
Maar wat kan een keten baten,
Als de leeuw van Holland brult
En de zee met doodschrik vult?
Hij rukt staal, als rag, aan flarden,
Sloopt kasteelen langs het strand,
Steekt met zijn gezicht den brand
In de schepen. Wie kan 't harden!
Voor het vier van 't leeuwenoog
Vliegt het magazijn omhoog.

Ten slotte richt Vondel het woord tot den Koning en roept hem toe:
Riddert vrij met kousebanden;
Ruiter, Gent en Ruwaard Wit
Toonen U het rechte pit
Van 's lands adel, die de tanden
Den verwaanden hoogmoed biedt,
Die noch God noch mensch ontziet.

Vondel was scherp gebeten op Karel II; hij vergelijkt hem zelfs ergens met den
Turkschen geweldenaar, den Sultan, den dichter de schrik van Europa. Het schijnt
dat de oorlog met Engeland den Turken voor eenigen tijd de handen tot roof in de
Middellandsche zee vrijliet. Vondel althans zegt in een anderen zegezang op eene
overwinning door ons behaald:
De Turksche Keizers schepten hope
De zon van 't aangestreên Europe
Te dooven met hun halve maan,
Toen Stuart, uit zijn ballingschappen
Verwaand den rijkstroon op kwam stappen,
Ten doodschrik van den Oceaan.

Dit brengt ons tot een eigenaardigen trek in Vondels meeningen en sympathieën.
Vondel heeft van zijn vroegsten tijd een hevigen
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afkeer betoond van de Turken; spoedig ontwikkelde zich daarbij, vooral toen
Duitschland herhaalde malen door de Turken bedreigd werd, een buitengewone
vereering van hetgeen hij noemt ‘Het heilige Roomsche Rijk’, het Duitsche keizerrijk.
In dien afkeer zoowel als in die vereering geeft hij DANTE niets toe; daarin is hij den
Italiaanschen dichter uit de Middeleeuwen volkomen gelijk. Het Duitsche Keizerrijk
was hem eene goddelijke instelling, en de Europeesche staten, in plaats van onderling
te twisten en te oorlogen, behoorden zich te vereenigen om het telkens meer en meer
dreigend gevaar van het Roomsche Rijk, dat is, in zijn oog, van de christenheid, af
te wenden. Gedurig klinkt eene waarschuwing tot de vorsten en volken van Europa,
op denzelfden toon als:
Het Turkendom wil trotsch braveeren
Al 't omgelegen Kristenrijk, -

uit zijn gedicht: ‘CANDIA op haar uiterste,’ of als de opwekking in zijn ‘NOODWEER
tegen den inbreuk van Turkije’:
De Donau, onbewaard,
Roept hulp,

roept om
Een anderen Martel,
Die 't Sarazijnsch geweld ontzegg'
En heenstier' naar de Hel.

Op een tweetal liederen moeten wij daarom nog de aandacht vestigen. Het eene
dagteekent reeds van 1639 en is getiteld: ‘OP DE TWEEDRACHT DER
KRISTEN-PRINCEN; 't is eene verzuchting, die in allerlei vorm gedurende 's Dichters
geheele leven wederkeert en afgewisseld wordt door de kreten der verontwaardiging
en smart. Met het oog op ‘den fellen Turk’ roept hij in genoemd gedicht uit:
Gelijk een ingeborsten stroom,
Zal 't ingelaten heer
Verdrenken al den Duitschon boôm,
En bruisen als een meer
En spoelen den bebloeden toom
Te Keulen in den Rijn,
Die zal zijn wedde zijn.

Nog krachtiger wordt dit lied aan het einde, waaruit blijkt hoezeer Vondels hart
vervuld was van ergernis en bitterheid. Kort daarop schreef hij ook de volgende
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Klacht.
De Turken, 't is schande,
Europa bestrijen
Te water, te lande;
Wie zal ons bevrijen?
Zij trekken vast henen,
Den stroom op naar Weenen,
De Keizer sta vast!
O, Kristen-vrijheid!
Gij zijt in last.

Het andere lied, waar wij toespeling op maakten, is getiteld: ‘OP DE NEDERLAAG
DER TURKSCHE VLOTE. Aan Venetië.’ Vondel geeft daarin van zijne blijde stemming
getuigenis, nu de Nederlanden na het sluiten van den Munsterschen Vrede zich met
de Republiek Venetië vereenigd hebben om de Turksche macht in de Middellandsche
zee te vernietigen.
De Leeuw van Holland, niet gezind
Meer Kristenbloed te storten,
Loopt met Sint Marcus Leeuw, voor wind,
Den Turk zijn vleugels korten,
En geeft hem, onder UWE vlag,
Bij Smirna trotsch den koningsslag.

En vervolgens met toespeling op het Duitsche Keizerrijk
De Batavier, van ouds gewoon
't Romeinsch Gebied te sterken,
Trekt weder op, en spant de kroon
Te water met zijn vlerken,
Tot afbreuk van het Turksch gewest,
En voorstand van 't Gemeene Best.

Wij willen echter van VONDELS LIED geen afscheid nemen onder kanongebulder, al
was dit ook ter wille van eene godgevallige onderneming, gelijk hij meende. Besluiten
wij met een lied des vredes bij uitnemendheid, een LIED DER MINNE, KORIDON getiteld
en den levenslustigen Dichter nog op zijn ouden dag uit de pen gevloeid.
Koom hier, o goêlijk meisje!
Gij ziet de velden groenen;
Vergun mij slechts een reisje,
Dat ik uw mond mag zoenen
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En uw wangen,
U i t lust en verlangen,
Ai, koom wat nader;
Want uw moeder
En was niet vroeder;
Zij kuste uw vader.
De duiven trekkebekken,
De dieren in de weiden
Eén lijn te zamen trekken;
Wie kan de liefde scheiden
Van het leven
De jonkheid gegeven,
Om te gebruiken?
Liefde moet bloeien;
Door liefde groeien
De boomen en struiken.

Den lezers, die ons tot hiertoe gevolgd hebben, zij overigens nog de kennismaking
aanbevolen - zoo dit al denkbaar kan zijn - van het bij uitstek zangerige LIED met
satirische strekking, getiteld: ‘UITVAART VAN ORFEUS.’ Het is te lang om het hier
over te nemen, schoon de eerste coupletten er toe zouden nooden:
Toen Orfeus met zijn keel
Toen Orfeus met zijn keel en veêl
In 't mastbosch zong en speelde,
Tierelier, tierelier,
Dat schoone lustpriëel.
Scheen hemel, aarde en zee,
Scheen hemel, aarde en zee alreê
Op zang en spel te dansen,
Tierelier, tierelier,
Gevolgd van wild en vee.

Het LIED bij VONDEL; na de meêgedeelde proeven wacht men ongetwijfeld nog eene
opmerking ten besluite. Ik heb er zelfs nog twee in het midden te brengen.
In de eerste plaats mag men van dit onderwerp niet afstappen zonder te wijzen op
de groote verplichtingen, die eene TAAL aan hare liederdichters heeft. Niet de dichter
van het epos of van het statige, ernstige treurspel heeft haar uitsluitend tot volle
ONTWIKKELING doen komen; het LIED is op die ontwikkeling wellicht van

Noord en Zuid. Jaargang 9

25
nog grooter invloed geweest. Het zangerige, welluidende, liefelijke komt eerst in het
LIED tot zijn volle recht, wordt er, als met het karakter van het LIED strokende,
onwillekeurig door bevorderd, evenals het oor van het volk er steeds vatbaarder voor
wordt. Het LIED beschikt ook veel meer over den vollen rijkdom van de taal; woordenen beeldengroepen, die het epos of treurspel uitsluit, leveren hun eigenaardig aandeel
aan het WEEMOEDIGE, BLIJDE of ook SCHALKSCHE LIED. De treurspel- en de
liederdichter Vondel levert er overvloedige bewijzen van. Evenzeer is de invloed
van het lied op den RHYTMUS en de ontwikkeling van den VERSBOUW niet te
miskennen; integendeel de geschiedenis van beiden, vooral van den versbouw heeft
voornamelijk uit het lied de gegevens te putten om die ontwikkeling na te gaan. In
de aangehaalde voorbeelden hebben wij getracht dit mede duidelijk te maken en voor
den opmerkzamen lezer toe te lichten, voor zoover Vondel betreft. De verdiensten
van onzen Dichter op dat gebied zijn van niet geringe beteekenis, daar er, zooals
reeds is opgemerkt, na hem weinig nieuws meer is geleverd en gevonden.
En nu de tweede opmerking, mede reeds uit het behandelde af te leiden. Vondels
liederen leveren uitnemende stof tot de kennis van 's Dichters GEMOEDSLEVEN,
KARAKTER EN DENKWIJZEN. De PERSOONLIJKHEID van een dichter komt in het lied
veel meer uit dan in het epische en verhalende dichtwerk, stellig meer dan in zijne
dramatische poëzie. De ontboezemingen der ingenomenheid of der verontwaardiging
doen ons in de ziel van den dichter lezen. Jubelen smartkreten leggen getuigenis af
van zijn gemoed en overtuiging, doen ons gevoelen met wat innigheid hij liefheeft
en ook hoe diep zijn afkeer, om niet te zeggen zijn haat is. De betrekkelijk schaarsche
berichten omtrent Shakespeare's leven hebben er voornamelijk toe geleid om tot de
ware kennis van zijn inner life te komen, gelijk de Engelschen het uitdrukken, zijn
inwendig leven, zijn geestes leven. Voor dat inwendig leven, voor de kennis van het
gemoed des Dichters leveren zijne liederen veel op, wat van het hoogste belang is.
Bij eene enkele aanhaling is in het voorafgaande reeds gewezen op 's Dichters
beminnelijke natuur. In zekeren zin zijn dan ook veel liederen van auto-biographischen
aard, evengoed als men gewoon is van Shakespeare's Sonnetten te zeggen, al zijn
zij, evenmin als Vondels liederen, niet met dat doel geschreven. De wisselingen van
het gemoedsleven zijn in vele van 's Dichters liederen afgespiegeld. De uitingen van
zijne sympathieën zijn krachtig, maar nog veel meer zijn het uit den aard der zaak
die zijner antipathieën.
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‘'k Heb - en beken 't - gedwaald’,
laat Hasebroek in zijn bij uitstek schoon gedicht ‘Vondels Vermaking’ den Dichter
uitbrengen; en voorwaar een zoo afwisselend gemoedsleven moest aan dwaling op
verschillend gebied onderhevig zijn. Maar de indruk dien zijne zelfbekentenissen voor zoover zijne liederen recht geven daarvan te spreken, - op ons maken, de indruk
bij de uitstorting zijner innigste gevoelens op den lezer teweeg gebracht, kan niet
anders zijn, dan dat wij in hem met een dichter te doen hebben van diepgevoelde
overtuiging, steeds te goeder trouw, vervuld van oprechte belangstelling in het lot
van Vaderland en menschheid, bezield door liefde tot hen die zich in zijne vriendschap
of deelneming mochten verheugen, tot zijn laatsten snik getuigenis afleggende van
eene zeldzame vereeniging van levensernst en levenslust. Eene eigenlijke geschiedenis
van dat gemoedsleven, van dat ‘Inner Life’ bezitten wij tot heden nog niet. De kostbare
bijdragen daartoe door Van Lennep, Alberdingk Thym, Nic. Beets en anderen
geleverd, liggen voor de hand om te eeniger tijd iets wat werkelijk dien naam verdient
te mogen verwachten.
Mei, 1885.
A.S. KOK.
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Samuel Coster's Polyxena (1619).
Inhoud.
Het tooneel stelt een gedeelte van Troje voor, kort na de inneming door de Grieken.
De Trojaansche vorstinnen worden naar de schepen der overwinnaars gevoerd.
Andromache, Hector's gade, heeft haar zoontje Astyanax verborgen in zijns vaders
graf om hem zoodoende aan de wraak der Grieken te onttrekken. Ulysses treedt op
en ontdekt, dat Astyanax zich niet bij de gevangenen bevindt. Hij wil van Andromache
vernemen, waar haar kind is verborgen; als de moeder weigert de schuilplaats te
noemen, laat Ulysses de graven der Trojanen openbreken en doorzoeken. Astyanax
wordt te voorschijn gebracht en door den Griekschen vorst van een hoogte te pletter
geworpen.
Het tooneel is in Thracië. De jongste zoon van Priamus en Hecuba, Polydorus,
was vóór Trojes ondergang met een grooten schat naar den Thracischen koning
Polymnestor gezonden, die den prins gastvrijheid zou verleenen. Nu het gerucht, dat
Troje gevallen is, tot in Thracië is doorgedrongen, neemt Polymnestor het besluit
Polydorus te vermoorden: ten eerste zal hij zich daardoor aan de wraak der Grieken
onttrekken en ten tweede in het bezit komen van den Trojaanschen schat. Met eigen
hand doorstoot de Thracische vorst zijnen gast, waarna hij het lijk in de zee laat
werpen.
Intusschen zijn de Grieken met hunne gevangenen aan de Thracische kust geland.
Ulysses, met doodelijken haat tegen de Trojanen bezield, doet terstond onderzoek
naar Polydorus en verneemt tot zijne groote voldoening van Mantis, Polymnestor's
sterrenwichelaar, dat de prins is vermoord. Als nu ook Polyxena nog is gevallen als
slachtoffer van zijne wraakzucht, zal Ulysses zijn voldaan. In Mantis ziet hij een
geschikt werktuig. Spoedig verklaart de sterrenwichelaar zich dan ook bereid den
geest van Achilles na te bootsen en voor de Grieken te doen optreden om van dezen
te eischen, dat Polyxena aan hem ten offer worde gebracht. Het snoode plan slaagt
volkomen, ofschoon Agamemnon er zich aanvankelijk sterk tegen verzet. Polyxena
wordt aan de armen harer ongelukkige moeder ontrukt en door Pyrrhus (Achilles'
zoon) doorstoken. Hecuba, in den droom gedurig door de verschijning van Polydorus'
geest verontrust, maar van den dood haars jongsten zoons overigens nog onkundig,
is der wanhoop nabij. Het lijk van Polyxena wordt tot haar gebracht en zij zendt hare
vrouwen naar
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het zeestrand om water te halen, waarmede zij de wonden van hare dochter wil
wasschen. Doodelijk ontsteld keeren de Trojaansche vrouwen tot hare gebiedster
terug; aan het zeestrand hebben zij het aangespoelde lichaam van Polydorus gevonden,
hetwelk zij met zich brengen. Hecuba barst in wanhopige jammerklachten uit; nu
staan haar ook weer duidelijk de droomen voor den geest, waarin Polydorus zijne
moeder aanspoorde, hem te wreken op den Thracischen koning. Aanstonds rijpt het
plan harer wraak. Veinzende over een tweeden Trojaanschen schat te willen spreken,
lokt zij Polymnestor tot zich. Zij vraagt naar haren zoon en ontvangt ten antwoord,
dat deze zich volmaakt wel bevindt en met den adel van het land ter jacht is gereden.
Als de Koning zich in al zijne huichelarij heeft doen kennen, vertoont Hecuba hem
plotseling het lijk van den verslagene, en, razend van woede, valt zij met hare vrouwen
op den verrader aan en rukt hem de oogen uit het hoofd. Polymnestor schreeuwt om
hulp, en zijne toeschietende dienaars wreken hunnen koning door Hecuba te
vermoorden.

Bronnen.
Alvorens de vraag te beantwoorden, welke aesthetische waarde de Polyxena heeft,
is het noodig een onderzoek in te stellen naar Coster's bronnen. Deze toch dienen
wij te kennen en met de Polyxena te vergelijken, als wij een juist oordeel over dit
treurspel willen vellen.
Jonckbloet heeft reeds opgemerkt, dat de Troades van Seneca ‘den dichter stellig
voor den geest stonden.’1) Dat is zoo; maar meer nog dan aan het genoemde Latijnsche
stuk heeft Coster, zooals wij zullen aantoonen, aan de Hekabe van Euripides gedacht.2)
In 't kort moge hier eene inhoudsopgave dier beide bronnen volgen.
Seneca's Troades (door Vondel in 1625 vertaald onder den titel: Amsterdamsche
Hecuba) speelt te Troje, na den val. Het eerste bedrijf wordt ingenomen door de
klachten van Hecuba en het koor. - In het volgende deelt Thalthybius aan de Grieken
mede, dat de ongunstige wind, die het hun onmogelijk maakt Troje te verlaten, niet
zal keeren, eer Polyxena is geofferd op Achilles' graf. Pyrrhus, door den geest zijns
vaders (Achilles) aangewezen om eigenhandig

1) Nederl. Letterkunde, 3e druk, 3e deel, blz. 248.
2) Dat Coster ook de Troades van Euripides heeft gekend, is niet onwaarschijnlijk. Eene
vergelijking van dat stuk met de Polyxena is echter nagenoeg geheel onvruchtbaar.
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de Trojaansche prinses te dooden, dringt aan op het voldoen aan den eisch.
Agamemnon verzet er zich tegen en roept eindelijk het oordeel in van den priester
Calchas; deze verklaart het overeenkomstig met den wil der Goden, dat het verlangde
offer gebracht worde. - De hoofdpersoon van het derde bedrijf is Andromache, wie
Hector in den droom is verschenen om haar aan te sporen, hun zoontje Astyanax aan
het oog der Grieken te onttrekken. De angstige moeder vraagt om raad aan eenen
grijsaard en verbergt haar kind in Hector's graf. Nauwelijks is dit geschied, als Ulysses
optreedt, om Astyanax op te eischen, wiens dood den Grieken wenschelijk voorkomt.
Andromache wendt voor, dat haar zoon onder Trojes puinhoopen ligt begraven. Maar
de sluwe Ulysses laat zich niet verschalken; hij dreigt de graven der Trojanen en
voornamelijk dat van Hector te doen verwoesten en doorzoeken, waarop Andromache,
overtuigd, dat er alsdan toch geene redding voor haren zoon te verwachten is,
Astyanax te voorschijn roept. Ongevoelig voor de smeekingen van moeder en kind,
voert Ulysses het knaapje weg. - Vierde Bedrijf. Om Polyxena zooveel mogelijk den
doodsangst te besparen, doet Helena het voorkomen, of Agamemnon wenscht te
huwen met de Trojaansche prinses; deze wordt daarop sierlijk uitgedost. Andromache
verwijt Helena, dat zij de oorzaak is van al het ongeluk. Menelaus' gade tracht zich
te verdedigen en deelt aan de vorstinnen mede, wier slavinnen zij geworden zijn. In het laatste bedrijf wordt door een bode aan Andromache de verpletterende
mededeeling gedaan, dat Ulysses den kleinen Astyanax heeft genoodzaakt zich van
een hoogen toren naar beneden te storten en dat Polyxena, in plaats van Agamemnon's
gade te worden, door Pyrrhus is doorstooten op het graf van Achilles. Hecuba treedt
op en smeekt den Goden om den dood. Een gunstige wind doet nu de zeilen zwellen
en allen maken zich gereed om Troje te verlaten.
Euripides' Hekabe. Het tooneel is aan de Thracische kust, waar de uit Troje
teruggekeerde Grieksche vloot is geland. Het eerste bedrijf vangt aan in den vroegen
morgen. De geest van Hekabe's jongsten zoon Polydoros zweeft om de tent zijner
moeder en verhaalt, dat hij met een grooten schat door zijne ouders naar den
Thracischen koning Polymestor was gezonden, toen het bleek, dat Troje op den duur
niet bestand zou zijn tegen de macht der Grieken. Toen de stad gevallen was,
verdween Polymestor's vriendschap. Uit hebzucht vermoordde hij den jongen prins
en wierp het lijk in de zee, zoodat het in de onderwereld geen rust kan vinden. Dezen
dag zal het lijk echter door Trojaansche vrouwen gevonden en aan
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de moeder gebracht worden, die het ter aarde zal doen bestellen. Ook voorspelt de
geest, dat zijne zuster Polyxena heden zal sterven. Hekabe treedt op, gepijnigd door
vreeselijke droomen. Terwijl zij nog jammert over haar ongeluk en hetgeen haar
misschien nog te wachten staat, verschijnt het koor, om haar mede te deelen, dat de
volksraad der Grieken op aanstoken van Odysseus hoeft besloten, Polyxena te doen
sterven ter eere van Achilleus. Hekabe deelt hare dochter het vreeselijk besluit mede.
- In het tweede bedrijf komt Odysseus het bericht van het koor bevestigen; hij doet
aan Hekabe en Polyxena mededeeling van de beslissing der Grieken. Tevergeefs
smeekt de grijze moeder om redding voor haar kind. Odysseus wijst al haar gebeden
van de hand en verlaat eindelijk het tooneel met Polyxena, die zich op waardige wijze
schikt in haar lot. - Het derde bedrijf brengt het verhaal van Polyxena's dood.
Talthybios, de heraut, deelt aan Hekabe mede, hoe de Trojaansche prinses is
gestorven; het lijk mag nu door de zorgen der moeder worden ter aarde besteld.
Hekabe, ter prooi aan de diepste smart, zendt eene harer vrouwen naar het zeestrand
om water te halen, waarmede het doode lichaam zal worden gereinigd. - In het
volgende bedrijf keert de uitgezondene terug met het lijk van Polydoros, hetwelk zij
aan het strand heeft gevonden. Met ontzetting herkent Hekabe haren zoon; nu staan
haar ook hare droomen weder levendig voor den geest en zij begrijpt, dat Polymestor
de moordenaar is. Zij besluit zich te wreken. Agamemnon, die Hekabe bij den
vermoorde aantreft, verneemt aan welke gruweldaad Polymestor zich heeft schuldig
gemaakt; hij belooft, der Trojaansche koningin de hand boven het hoofd te houden,
wanneer zij wraak neemt. - In het laatste bedrijf wordt de Thracische vorst met zijne
beide zonen in Hekabe's tent gelokt, onder voorwendsel, dat hun zal worden
medegedeeld, waar een groote Trojaansche schat ligt verborgen. Terwijl het koor
den smadelijken dood van Polymestor voorspelt, worden dezen in Hekabe's tent de
oogen uit het hoofd gestoken, terwijl zijne kinder en worden geworgd. Luide
jammerend komt de Thracische koning nu te voorschijn, terwijl hij zich vruchteloos
zoekt te wreken. Als Agamemnon optreedt, smeekt hij dezen om bijstand; maar nadat
de Griek zoowel Polymestor als Hekabe gehoord heeft, verklaart hij, dat
eerstgenoemde zijn verdiende loon heeft ontvangen. Polymestor, van pijn en woede
bijna krankzinnig, voorspelt Hekabe en Agamennon een treurig lot. Men dwingt hem
echter tot zwijgen en voert hem weg. Intusschen is de wind opgestoken, en allen
spoeden zich naar de Grieksche schepen.
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Uit het drietal bovenstaande inhoudsopgaven kan men reeds eenigszins opmaken,
wat Coster van Euripides en wat hij van Seneca heeft overgenomen.
Volledigheidshalve, en tevens om den lezer een blik in de samenstelling der Polyxena
te doen slaan, zal ik hier een overzicht geven van alle tooneelen bij Coster, zooveel
mogelijk met vermelding der plaatsen, waaraan het een en ander is ontleend.
Polyxena.

Meer of minder
overeenstemmende
tooneelen.

Ie Bedrijf.
1. (Tooneel bij Troje). 1. Andromache. Astyanax.
Seneca's Troades, IIIe
Andromache heeft haar zoontje verborgen in Hector's bedrijf, einde van het eerste
graf en spoort hem aan, zich stil te houden.
tooneel.
2. Rei der Grieken. Hecuba. Polyxena. Andromache. Seneca's Troades, begin en
Hecuba beklaagt zich over het lot van zich zelve en hare einde van het Ie bedrijf
kinderen. Andromache stemt met hare klachten in.
(klachten van Hecuba en
het koor.)
3. Ulysses. Andromache. Ulysses beveelt, de gevangen Seneca's Troades III, 2.
vrouwen aan boord te brengen. Van Andromache wil (Bij veel overeenkomst ook
hij weten, waar Astyanax is. Zij zoekt hem te misleiden veel verschil.)
en trotseert hem. Ulysses laat Hector's graf doorzoeken.
4. Astyanax. Andromache. Ulysses. Astyanax wordt te Seneca's Troades III, 3 en
voorschijn gebracht en door Ulysses van een toren
V (verhaal van den bode,
neergeworpen.
bettreffende Astyanax'
dood).
(Tooneel in Thracië.) 5. Polymnestor komt tot de
overtuiging, dat Troje gevallen is. Hij begrijpt, dat het
nu, zoowel voor hem zelf als voor zijn volk, nuttig is,
de Grieken op zijne hand te krijgen.

} Euripides' Hekabe I, 1.
Polyxena I, 5 tot II, 5 is
eene gedramatiseerde
uitwerking van het verhaal
van Polydoros' geest.

6. Polydorus heeft ook van Trojes ondergang hooren } Euripides' Hekabe I, 1.
mompelen. Hij hoopt nog dat de Goden zijne vaderstad Polyxena I, 5 tot II, 5 is
zullen beschermen.
eene gedramatiseerde
uitwerking van het verhaal
van Polydoros' geest.
7. Ibis. Polydorus. Rei van Thraciërs. Ibis (een der
Thracische grooten) begrijpt de oorzaak van Polydorus'
moedeloosheid. Hij tracht diens gedachten van Troje
af te leiden. De Rei voert een dans uit.

} Euripides' Hekabe I, 1.
Polyxena I, 5 tot II, 5 is
eene gedramatiseerde
uitwerking van het verhaal
van Polydoros' geest.
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IIe Bedrif.

1. Ibis. Polydorus. Rei van Thraciërs. Vruchteloos
beproeft Ibis Polydorus te vertroosten.

} Euripides' Hekabe I, 1.
Polyxena I, 5 tot II, 5 is
eene gedramatiseerde
uitwerking van het verhaal
van Polydoros' geest.
} Euripides' Hekabe I, 1.
Polyxena I, 5 tot II, 5 is
eene gedramatiseerde
uitwerking van het verhaal
van Polydoros' geest.

2. Ibis. Rei van Thraciërs. Ibis en de Rei bekennen nu } Euripides' Hekabe I, 1.
ook, dat zij gelooven aan Trojes val. Zij zien den koning Polyxena I, 5 tot II, 5 is
naderen met zijn sterrenwichelaar.
eene gedramatiseerde
uitwerking van het verhaal
van Polydoros' geest.
3. Mantis. Polymnestor. Mantis heeft uit de sterren
gelezen, dat Troje veroverd is. De Grieken naderen
Thracië en zullen weldra aan land komen.

{ Euripides' Hekabe I, 1.
Polyxena I, 5 tot II, 5 is
eene gedramatiseerde
uitwerking van het verhaal
van Polydoros' geest.

4. Polymnestor vreest, dat de Grieken de aan Polydorus
bewezen gastvrijheid euvel zullen opnemen. Hij besluit
daarom zijnen gast te vermoorden, wiens schatten hij
dan erven zal.

} Euripides' Hekabe I, 1.
Polyxena I, 5 tot II, 5 is
eene gedramatiseerde
uitwerking van het verhaal
van Polydoros' geest.

5. Polydorus. Polymnestor. Polydorus komt troost
zoeken bij Polymnestor, maar wordt door dezen
doorstoken. De koning beveelt zijnen dienaars het lijk
in zee te werpen.

} Euripides' Hekabe I, 1.
Polyxena I, 5 tot II, 5 is
eene gedramatiseerde
uitwerking van het verhaal
van Polydoros' geest.

6. Ulysses verheugt zich over de gelukkige aankomst Oorspronkelijk.
der vloot in Thracië.
7. Agamemnon met al de Grieksche Prinsen.
Agamennon looft de Goden voor hunne gunst.

Oorspronkelijk.

Oorspronkelijk.
8. Ulysses. Rei van Grieksche krijgslieden. Mantis.
Ulysses laat Mantis tot zich roepen en verneemt van
dezen, dat Polydorus vermoord is. Ulysses wil nu ook
nog Polyxena uit den weg ruimen en verlangt daartoe,
dat Mantis hem ten aanhooren van het Grieksche volk
Achilles' geest verstrekt, die dan Polyxena als zoenoffer
moet verlangen. Mantis neemt de zaak op zich.
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9. Rei van Trojaansche vrouwen. Hecuba. Klachten
over Hecuba's droevig lot en lof van het eenvoudige
boerenleven.

Herrinnert aan Euripides'
Hekabe III (Hekabe's
klacht, en het koor aan het
einde van dit bedrijf.)

IIIe Bedrijf.
1. Polydorus (geest). Hecuba. Polydorus spoort de
Euripides' Hekabe I, 1 en
slapende Hecuba aan, wraak te nemen op Polymnestor. 2.
Hecuba, ontwaakt zijnde, kan nauwelijks gelooven, dat
haar nog meer verdriet boven 't hoofd hangt.
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2. Rey van Grieken. Agamemnon. Ulysses. Pyrrhus. De Oorspronkelijk.
Rey zingt een lied ter eere van Mars.
3. Mantis vermomd. Agamemnon. Ulysses. Pyrrhus.
Rei van Grieken. Mantis, als Archilles' geest, eischt,
dat Polyxena worde geofferd.

} Euripides' Hekabe I, 3.
Mededeeling van het koor
aan Hekabe. Maar vooral:
Seneca's Troades II. 1 en
2. Thalthybius' verhaal,
Pyrrhus aansporing,
Agagemnon's verzet en
Calchas' beslissing.

4. Ulysses. Agamemnon. Pyrrhus. Rei van Grieken.
Ulysses stelt zich aan, of hij doodelijk ontsteld is, maar
eischt niettemin de tenuitvoerbrenging van den moord.
Pyrrhus evenzoo. Tevergeefs verzet Agamemnon zich;
hij moet toegeven.

} Euripides' Hekabe I, 3.
Mededeeling van het koor
aan Hekabe. Maar vooral:
Seneca's Troades II. 1 en
2. Thalthybius' verhaal,
Pyrrhus aansporing,
Agagemnon's verzet en
Calchas' beslissing.

IVe Bedrijf.
1. Hecuba is verontrust door droomen en voorgevoelens. Euripides' Hekabe I, 2.
Zij vreest het ergste.
2. Ulysses. Hecuba. Ulysses deelt aan Hecuba mede, } Euripides' Hekabe, II, 1.
dat Polyxena aan Achilles' schim zal worden geofferd.
Hecuba barst in jammerklachten uit en roept Polyxena
tot zich.
3. Polyxena. Ulysses. Hecuba. Hecuba zoekt Ulysses } Euripides' Hekabe, II, 1.
te verteederen, maar vergeefs. Polyxena gedraagt zich
harer rang waardig en schikt zich gelaten in haar lot.
4. Polydorus (geest.) Hecuba. De geest van Polydorus Evenals Polyxena III, 1,
komt Hecuba wederom verontrusten.
herrinnering aan Euripides
Hekabe I, 1.
5. Hecuba beklaagt zich over de onrechtvaardigheid Euripedes' Hekabe III, 1.
der Goden, die de goddelooze Grieken tot eer en aanzien Twijfel van Talthybios aan
brengen.
het bestaan van
rechtvaardige Goden en
later opmerkingen en
klachten van Hekabe
omtrent dezelfde zaak.
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6. Rei van Grieken, die volhoudt, dat er wel degelijk
Goden zijn, die het kwaad straffen en de deugd
beloonen.

Oorspronkelijk.
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Ve Bedrijf.
1. Pyrrhus begint er aan te twijfelen, of het werkelijk Euripides' Hekabe III, 1.
Achilles' geest was, die tot Polyxena's dood aanspoorde. Een paar regels van
Hij schrikt voor den moord terug.
Talthybios (vs. 566 en 567
en Seneca's Troades V,
waar de bode verhaalt:
Novumque monstrum est
Pyrrhus ad caedem piger
(volgens Vondel's
vertaling: En een nieuw
wonder is hier Pyrrhus suf
op dodde'.
2. Agamemnon. Pyrrhus. Agamemnon, die begrijpt, dat Oorspronkelijk.
men wegens het volk niet meer terugkan, spoort Pyrrhus
nu tot de daad aan.
3. Polyxena. Agamemnon. Pyrrhus. Ulysses (en
Grieken). Pyrrhus volbrengt den moord.

Seneca's Troades V
(verhaal van den bode) en
Euripides' Hekabe III, 1
verhaal van Talthybios.

Het uitzenden om water bij
4. Rei van Trojaansche vrouwen. Hecuba. De rei
betreurt den dood des Prinsen. Hecuba is der wanhoop Euripides III, 1 (vers 609
nabij. Zij zendt eenige maagden naar het strand om
vg.)
water te halen, waarmede de wonden van Polyxena
zullen worden gewasschen.
5. Rei van Grieken. Hecuba op het doode lichaam. De Oorspronkelijk.
rei wijst op het vergankelijke van het aardsche geluk
der lichtzinnigen en goddeloozen.
6. Rei van Trojaansche vrouwen. Hecuba. De Rei brengt Euripides' Hecabe IV 1 en
Polydorus' lijk, dat door de zee was aangespoeld.
2.
Hecuba herinnert zich hare droomen, doorziet
Polymnestor's verraad en zweert zich te zullen wreken.
7. Rei van Trojaansche vrouwen. De Rei voorspelt, dat Oorspronkelijk.
de Thracische koning voor zijn wandaad gestraft zal
worden.
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8. Polymnestor. Hecuba. Rei van
Euripides' Hecabe V 1 en 2.
Trojaansche vrouwen. Onder den schijn
van over den Trojaanschen schat te willen
spreken, weet Hecuba Polymnestor tot
zich te lokken. Zij vliegt dan met hare
vrouwen op hem toe en krabt hem de
oogen uit het hoofd.
Oorspronkelijk.
9. Ibis. Polymnestor. Hecuba. Rei van
Troiaansche vrouwen. Dienaars van
Polymnestor. Op het hulpgeschrei van
den stervenden Polymnestor schieten de
Thraciërs toe, en dooden Hecuba.
Uit het voorgaande blijkt overtuigend, dat Coster zoowel Seneca als Euripides
heeft nagevolgd; haasten wij ons echter hier bij te voegen, dat hij noch uit den een
noch uit den ander heeft vertaald. Klaarblijkelijk was Coster zoowel met de Troades
als met de Hekabe uitstekend bekend; het is echter niet waarschijnlijk, dat hij die
stukken vóór zich had liggen, toen hij de Polyxena op schrift stelde. Ten bewijze zal
ik eenige der meest op elkander gelijkende plaatsen onder elkaar laten afdrukken.
Polyxena, vs. 37 vg. (I, 2):
....... ‘Wat zijn wy?
Niet grooten, niet met al: want spieghelt u aan my,
En aan mijn Troyen daar 't zo korts med' is verloopen:
Op gist'ren stondet hooch, nu leyt het daar aan hoopen
Van asch en puyn ter neer’....

Vergelijk hiermede uit de Troades (vertaling van Vondel, I, 1):
‘Die op een rijk vertrouwt.....
Die spiegel zich aan mij en Troyen eens te dege:
't Lot wees nooit klaarder aan, hoe slibb'rig d'opgestege
En pratte vorsten staan. Die pijler, trots en schoon,
Die zuil van Aziën, dat werrekstuk der Goôn,
Te gronde is neergestort.’....

In de volgende tooneelen der Polyxena en der Hekabe is de overeenkomst tusschen
Coster's stuk en zijne bronnen het grootst; het is ook de eenige bladzijde uit Coster's
treurspel die, zij het ook in de verte, aan vertaling doet denken.
Polyxena, vs. 1426 vg. (IV, 3):
Hecv.
Vergunt my groote Grieck, dat ick maar noch een woort
Zo moedich met u spreeck, ghelijck ick pleech te spreken,
Om door mijn reden u verstaalde ziel te broken,
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Vlis.
Spreeckt Hecuba, 'k en wil u 't spreken niet verbien.
Hecv.
Deur-trapie Grieck, denct doe ghy Troyen quaamt verspien
In onbekent gewaat, in slechte scheurde kleeren,
Dat ick n kond', en woud' u doe nochtans niet deeren?
't Ghedenckt u noch seer wel, zoo 'k immers anders hoop,
Hoe dat u natte baart doe van u tranen droop,
Die doots Trees parsten wt u weke water oghen,
Om dat ghy waart ontdeckt, en in mijn goet vermogen.
Van Helena waart ghy doe loose Grieck beklapt:
Dan acht mijn deucht niet, nu ghy 't ongeluck zijt ontsnapt.
Vlis.
't Is waar, wij waren doe des doots ghebonden slaven,
En dat ick doen niet ben in Ilion begraven,
Dat danckten ick Princes dijn edel heus gemoet.
Hecv.
Hoe nederich viel my Vlysses doen te voet?
En wat beloofden mijn Vlysses doen met eden?
Vlis.
Al 't gene dat ick dee, denckt dat ick dat doe dede
Door dwang, om mijn door schijn te vryen vande doot,
Door schijn van vrientschap, want 't vereyschten doe de noot.

Bij Euripides II, 1 (vs. 234 vg.) lezen wij (in de Duitsche vertaling van Johannes
Minckwitz):
Hekabe.
Ist einer Sklavin aber an den freien Mann
Gestattet eine Frage, die nicht bitter ist,
Noch herzverwundend, nun, so muszt du stillbereit
Auf diese Fragen hören, die ich stell' an dich.
Odysseus.
Frag nur', du darfst es; volle Musze geb' ich dir.
Hekabe.
Gedenkst des Tags du, wo du dich nach Ilion
Als Späher einschlichst, deinen Leib durch Lumpentracht
Entstellt, indesz aus Augenhöhlen dir ein Strom
Von blutigen Tropfen niederfloss auf's Kinn herab?
Odysseus.
Ja wohl! Denn meinem Herzen prägt' es tief sich ein.
Hekabe.
Du wardst erkannt von Helene, die 's nur mir verrieth.
Odysseus.
In grosse Gefahr, ich weiss es, hatt' ich mich gestürzt.
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Hekabe.
Und warfst zu meinen Knien dich, ein schwaches Rohr?
Odysseus.
Ja, dein Gewand festhaltend, ward mir starr die Hand.
Hekabe.
Mein Sklave damals, sage nur, was sprachst du da?
Odysseus.
Vielfachen Wortfund, der den Tod abwende mir.
Hekabe.
Und dich errettend, sandt' ich aus dem Reich dich fort?
Odysseus.
Ja, dass ich heute erblicke noch das Sonnenlicht.

Zooals wij reeds opmerkten, vertoont geene enkele plaats uit de Polyxena grootere
overeenstemming met de Hekabe of de Troades
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dan de hier aangehaalde. En bovendien, die overeenstemmende fragmenten zijn in
aantal zeer gering. Meermalen komt het echter voor, dat eene enkele gedachte, een
enkel vers zoowel in het Hollandsche stuk als in een van diens bronnen wordt
aangetroffen. Maar dan is het de vraag, of wij overal aan ontleening moeten denken,
daar het niet verwonderlijk zou zijn, dat eene zelfde situatie aan twee dichters eene
zelfde gedachte in de pen gaf. Een paar voorbeelden van overeenkomst in enkele
gedachten en uitdrukkingen mogen nog volgen:
Polyxena II, 9 (vers 866 vg.):
Waarom derft dan dit gheslacht, uwe [d.i. Venus'] macht?
Daar 't om uwen 't wil behaalden
Junoos vreeselijke nijt, doen ter tijt,
Als de drie Goddinnen daalden
Op den berch van Ida schoon, daar haar soon [d.i. Paris]
Doen zijn hong'rich Vee ging wachten.....

En Euripides in zijne Hekabe III 1 (vs. 629 vg.)
Der Sturmwind musste mich,
Das Unheil mich erreichen,
Seit dem Morgen, wo auf dem Ida
Paris fallte fichtenen Stamm.......

Vergelijk verder Polyxena III, 1 (vs. 935)
Polid.
Hier koom ick van beneen zo moey'lijck opghesteghen,
en Hekabe I, 1 (vs. 1.)
Polyd.
Ich steig' empor aus finsterm Schlund der Todtenwelt. -

Polyxena III, 1 (vs. 968 vg.)
Hec.
Waar is Cassandra toch, die my voorsegghe wat
Wt droeve spokery (van my ghesien in 't dromen)
My noch meer droefheyts en meer tegenspoets sal komen?

Vergelijk hiermede Hecabe I, 2 (vs. 87 vg.)
Hec.
Auf saget mir an, wo des Helenos Geist
Voll göttlicher Kraft, wo Kassandra verweilt,
Ihr Troïschen Frau'n,
Auf dasz sie mir deuten die Träume. -

Polyxena III, 4 (vs. 1243 vg.)
Pyrrhus.
Dit mededogen toch, daar ghy 't nu op verschoont,

Noord en Zuid. Jaargang 9

Komt nu wel schielijck. Maar 't waar nutter doe betoont,
Doen ghy Diana gingt u eyghen dochter moorden.
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En Seneca's Troades II, 2, eveneens doelende op Iphigenia:
Pyrr.
Kan maagdenoffer u nu als een grouwel kwellen?

De vergelijking van de Polyxena met hare bronnen voert ons dus tot het volgende
resultaat: Coster kende zoowel de Troades van Seneca als Euripides' Hekabe. Uit
den inboud van beide stukken heeft hij zijn treurspel samengesteld, daarbij nu en
dan gebruik makende van die details en uitdrukkingen; welke hem in 't geheugen
waren gebleven; dit laatste komt echter betrekkelijk zoo zelden voor, dat de Polyxena,
al is de fabel ontleend, met volle recht een oorspronkelijk stuk mag heeten.

Samenstelling.
Eene groote fout in de samenstelling der Polyxena ligt in het gebrek aan eenheid.
Het stuk bestaat eigenlijk uit drie tragische voorvallen, waarvan het eene slechts door
een zeer lossen band met de beide andere is samengeknoopt; het zijn de moord op
Astyanax gepleegd, het ten offer brengen van Polyxena, en het dooden van Polydorus
(gevolgd door Hecuba's wraak). Niet onwaarschijnlijk heeft Coster zich door het
samenvoegen zijner bronnen tot deze fout laten verleiden. Seneca behandelt den
dood van Astyanax en Polyxena, Euripides dien van Polyxena en Polydoros. Bij
Seneca is de eenheid van actie slechts in geringe mate aanwezig. Euripides treft dit
verwijt niet, daar bij hem alle handelingen een vereenigspunt vinden in de persoon
van Hekabe: Polydorus is haar ontnomen, Polyxena wordt haar ontrukt, en zij wreekt
zich op den moordenaaar van haren zoon.
In Coster's Polyxena vallen dezelfde handelingen voor als in de Troades en de
Hekabe, maar de stichter der Academie heeft Euripides de kunst niet afgezien om
die verschillende gebeurtenissen in één punt te doen samenloopen. Toch ware dit
niet moeilijk geweest. Hecuba had kunnen zijn voorgesteld als de persoon, die door
het ongelukkig lot van Astyanax, Polyxena en Polydorus steeds heviger wordt
getroffen, die, tot wanhoop gedreven, zich wreekt op den moordenaar van haren
laatsten zoon en daarop wordt omgebracht; Hecuba ware dan de hoofdpersoon geweest
en naar haar had het stuk moeten worden genoemd.1) Waarom Coster zijn drama
Polyxena betitelde, is moeilijk te verklaren; waarschijnlijk zag hij in

1) Vondel heeft dit blijkbaar gevoeld; zijne vertaling toch van de Troades gaf hij den titel
Hecuba.
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de jonge prinses, die zich met waardigheid liet ten offer brengen, de edelste en meest
tragische figuur uit zijn stuk. Toch is Polyxena, ook bij Coster, niet meer dan een
sympathieke bijpersoon.
Het vermoorden van Astyanax is in de Polyxena op een merkwaardig losse wijze
aan de hoofdhandeling (of handelingen) verbonden. Eigenlijk is er van geen verband
sprake, maar is het eene stuk eenvoudig naast het andere gezet. De vier eerste
tooneelen van het eerste bedrijf behandelen het opsporen van Astyanax door Ulysses
en den dood van het knaapje. Daarna wordt het tooneel van Troje naar Thracië
verplaatst. Van Andromache is geen sprake meer, noch van de wraak, waarmede zij
Ulysses bedreigd heeft. Zonder eenig bezwaar zou men dit eerste viertal tooneelen
kunnen kappen.
De vraag, hoe Coster er toe komen kon, dit hors d'oeuvre voor zijne tragedie te
voegen, behoeven wij niet onbeantwoord te laten. Samuel Coster was een
tooneelkenner, uitstekend op de hoogte van hetgeen 't groote publiek trok. De
tooneelen nu, waarin de ongelukkige kleine Astyanax optrad, moesten wel pakken,
en daarom bleven zij als een uitwas aan 't stuk vastgehecht. Jan Vos schreef bijna
een halve eeuw later, in de voorrede zijner Medea: ‘Zoo menigmaal als Ulysses in
het treurspel van Polixena, door den vermaarden Samuel Koster gedicht, het zoontje
van Hector en Andromache, van de toorentrans wierp, scheen het nagebootste kind
d' aanschouwers zoo hardt op het hart gelijk op d' aardt te vallen: men zagh de traanen
niet min uit d' oogen dan het nagebootste bloedt langs het tooneel vloejen.’
Veel beter is door Coster de moord op Polydorus en de daaruit voortvloeiende
wraak, versmolten met het ten offer brengen van Polyxena; trouwens, hier had
Euripides het voorbeeld gegeven. Hoe meer de handeling vordert, hoe duidelijker
Hecuba als hoofdpersoon op den voorgrond treedt en alles zich om haar groepeert.
Het volgende overzicht zal den lezer een duidelijk begrip geven van de
samenstelling van het stuk.
Ie Bedrijf.

Astyanax' dood.
Polydorus aan het Thracische hof.

IIe Bedrijf.

Polydorus vermoord.
Aankomst der Grieken in Thracië en plan
van Ulysses om Polyxena ter dood te
brengen.

IIIe Bedrijf.

Polydorus spoort Hecuba tot wraak aan.
Besluit om Polyxena aan Achilles' geest
te offeren.

IVe Bedrijf.

Polyxena aan hare moeder ontrukt.
Vergeefsche pogingen van Hekuba om
haar te redden.
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Ve Bedrijf.

Polyxena gedood.
Polydorus' lijk gevonden en aan Hecuba
gebracht.
Hecuba's wraak en dood.

Karakters.
In de 17e eeuw werd door de Nederlandsche beoefenaars der klassieke tragedie niet
bijzonder veel zorg besteed aan de karakterteekening. Ik bedoel hiermede niet, dat
de geteekende karakters dikwijls onverklaarbare tegenstrijdigheden zouden bevatten,
maar dat de handelende personen veelmeer zijn typen dan individu's. Shakespeare
schildert menschen, zooals zij werkelijk zijn; duidelijk staan ze ons voor den geest,
in scherpe lijnen gegraveerd; wat zij zeggen, kon, zoo schijnt het ons toe, in de
gegeven omstandigheden niet anders door hen gezegd zijn. De personen onzer
treurspelen uit de 17e eeuw zijn meer vaag en onduidelijk. De hoofdtrek van hun
karakter, b.v. moed, list, lieftalligheid, ouderliefde, spreekt wel uit bijna elken regel,
dien zij zeggen; maar die eigenaardige kleine trekjes, welke van een algemeen type
een mensch vormen, ontbreken geheel. Somtijds brengt de dichter eenige variatie
aan, door twee karaktertrekken in een persoon te vereenigen en bijv. godsvrucht en
moed aan den een, godsvrucht en lijdzaamheid aan den ander toe te kennen; zoo
wordt inderdaad de grootste eentonigheid vermeden en ontstaan er schakeeringen
tusschen de goeden onderling en de slechten onderling. Maar toch blijft de gelijkenis
op de allegorische personen der Rederijkersstukken (en misschien ook de invloed
dier ‘spelen van Sinne’) bestaan.
Het spreekt van zelf, dat wij dus niet noodig hebben hier de karakterteekening na
te gaan van alle personen, die in de Polyxena optreden, om ons een oordeel over het
stuk te kunnen vormen. Wij kunnen volstaan met de nadere beschouwing van
Polyxena, Hecuba, Agamemnon en Ulysses.
1. Polyxena. De Trojaansche prinses, die volgens Coster de hoofdpersoon van het
treurspel is, verschijnt slechts driemaal ten tooneele. Den eersten keer (I, 2) spreekt
zij slechts een paar woorden om hare moeder tot berusting aan te sporen. Als zij
wederom optreedt (eerst in IV, 3!) heeft zij vernomen, dat zij aan Achilles' geest zal
worden geofferd. Zij is verbaasd over den wraaklust der Grieken en den toorn der
Goden. Zij bewaart echter al hare fierheid, als Hecuba om genade smeekt:
‘Nu Moeder laat mij los, en levert my in handen
Van 't moordige geslacht. Wech Griecken met u banden,
En boeyt mijn niet, ick ga ghewillichlijcke voort:
'k Ben gheen slavinne, neen. 'k Verschricke van gheen moort.’

Noord en Zuid. Jaargang 9

41
Om uitstel wil zij niet smeeken, daar zij overtuigd is, dat de Grieken hare bede niet
zullen verhooren. Dezelfde fierheid behoudt Polyxena in het tooneel, waarin zij door
Pyrrhus wordt gedood. (V, 3). Zij zegt:
‘Men mach de groote(n) van het sorchelijcke gelt,
Van moeyelijcke last der kroonen wel beroven,
En dryven haar wt haar out-eyghen dartel hoven:
Dan evenwel besit de moedicheyt haar hert,
...................
't Blijft dat ('t) te voren was, ist eerelijck gheboren
Wt Princelijcke stam, die niet ken buyghen veur
Zyn vyandt, maar behout zijn Princelijcke geur
In alle staten, om den winnaar noch te puffen, (trotseeren)
Dient spijt zo veer hy 't hert zijns proys niet ken verbluffen:
De trotse Griecken zo verbluffen nummeermeer
Een eel ghemoet omringt met Vaderlijcke eer.

2. Hecuba. Uit het voorafgaande is reeds gebleken, dat wij Hecuba als de ware
hoofdpersoon van het stuk wenschen te beschouwen.
Bij haar eerste optreden (I, 2) is het oogenblik bijna aangebroken, waarop zij met
hare kinderen naar Griekenland zal worden vervoerd. Eene roerende smart spreekt
uit hare woorden:
...... ‘Dat ick gist'ren was,
Dat ben ick nu niet meer. Nauw'lijck een handt vol as
Soud' ick van dese plaats, die my komt, moghen draghen,
Oft ick soudt eerst den Grieck, mijn vyant, moeten vraghen. Hoe kent verloopen! laas! vertrout dan 't dart'le luck;
Dat dien dan helpt omhoogh, dien helpt het weer ten druck
Op morghen onversiens. Rampsalighe Vorstinnen,
Mijn kind'ren, kind'ren! laas! wat sullen wy beginnen?’

Die smart, welke aan radeloosheid grenst, blijft Hecuba langen tijd bij. Maar zelfs
als zij in Thracië is aangekomen, gloeit er nog een vonk van hoop in hare borst. Daar
spreekt zij de woorden:
‘Nu grooten Hemel laat u toch myn misval deeren:
En alst u deert dan sal 't in alle luck verkeeren.
Blijft by my Maachden en versacht my met ghestreel,
Verquickt mijn droeve gheest met aangenaam ghespeel:
Maackt zo de gangen van mijn banghe suchten ruymer.
Verweckt mijn ziele toch een weynichjen ghesluymer.’
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Die slaap brengt haar echter geen troost; de geest van den vermoorden Polydorus
verschijnt haar en spoort haar aan zijnen dood op Polymnestor te wreken. Een bang
voorgevoel doet haar tevens vermoeden, dat Polyxena in gevaar verkeert. Tevergeefs
tracht zij zich van die kwellende gedachten te bevrijden.
‘Heeft Menelaus sich noch niet ghenoech ghewroken?’

roept zij uit en laat er mismoedig op volgen:
‘'t Schijnt dat den hemel dit mijn ongeval belacht.’

Intusschen hebben de Grieken tot den dood van Polyxena besloten. Het fluisteren en
de blikken harer vijanden, gevoegd bij hare sombere voorgevoelens, doen Hecuba
vreezen, dat een nieuwe ramp in aantocht is:
‘Ey my! benaude ziel die d'overlast ghevoelt
Van d'ongheruste geest die moey'liick in my woelt.
Hoe nu, bedruckte vrouw'! wat wil Vlysses segghen?
Oft sal die my mijn dromen droeffelijck wtlegghen?
Vlysses nu wel aan! Vlysses hoort my niet,
Ghelijck als hy hem veynst. Hier ben ick Griecken, siet.
Treet tot my schalcke Grieck. Wat is al dit geluyster? (= gefluister)
Verklaart my toch mijn droom en mijn ghedachten duyster.
Verklaartse my door uwe wisse prophecy.’

Ulysses deelt de ongelukkige moeder het besluit der Grieken mede en verlangt dat
Hecuba zich kalm in haar lot zal schikken. Maar dat is te veel gevergd. Zij roept uit:
‘Moordigh' Achyven, neen. O gruwelijcke donder!
Waarom en slady my verlaten mensch niet t'onder?
Verstoorden hemel, neen! 'k en wil niet, noch 'k en sal
Noch nu noch inder eeuw, den Griecken te geval,
Mijn dochter lev'ren, om zo godloos te vermoorden.’

Tot Polyxena, die intusschen optreedt, vervolgt zij:
‘Vlucht, vlucht, onnosel kindt, verbercht u voor de Grieck,
Die deez' u jonge ziel soeckt, wt een oude pieck,
Te moorden, en voort al mijn kind'ren te verdelghen,
En laten 't aartrijck dijn onschuldich bloet verswelghen.
Polyxena, mijn lief! mijn ziel! mijn hert! mijn rust,
Omhelst my.’....

Door smeekgebeden en herinneringen aan vroeger bewezen diensten tracht Hecuba
het hart van Ulysses te vermurwen. Maar deze is
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onverzettelijk. Dan wendt de rampzalige moeder zich tot de Goden:
‘O Goon! verstaalde Goon! laat u de moort erbarmen.
Verharde Griecken, neen, 'k verlaat haar nimmermeer!’

En als de Goden volharden in hun stilzwijgen roept zij:
‘Is dan noch mensch noch God door bidden te beweghen?
Beweecht ghy met ghebeen de barsche Grieck mijn kint
En siet of ghy 't ghemoet der boosen wat verwint.’

Alles is vergeefsch. Polyxena wordt ontrukt aan hare moeder, die neerzijgt onder de
woorden:
‘O goden! goden! goon! op wien sal ick nu steunen?’

De slag, die Hecuba heeft getroffen, is oorzaak, dat wraakzucht en bitterheid, meer
dan vroeger, toegang vinden in haar gemoed. Zij zou wel leugens willen uitstrooien,
‘tot nadeel van de vree,
En brenghen op de Grieck, waar 't doenlijck, wraack en wee,
Konse maar 't herte van 't onnosel volck verwinnen:
Dan 't is al te vergheefs, 'k en weet niet te beginnen
Daar mee 'k my aan den Grieck met goet genoegen wreeck.
'k En ken noch 't volck noch God vermurwen met gesmeeck.
Maar zijn de Goden alzo machtich als wij loven?
Ey neense! dunckt mij, want de stercke zijnder boven,
Die stellen al de macht der goden in haar deer,
En achten God te zijn haar eyghen selfs begeer......
Haat God den quaden, en is hij den goeden goet,
Waarom en haat hy niet dit Duyvelsche ghebroet,
Dat wt dien Atreus is godlooselijck ghesproten?
....................
Of weten nu de Goon hier niet met allen af?
Ey ja! sy weten 't wel, sy weten alle dinghen,
Sij kennen, willense, de quaden oock wel dwinghen.
Dan nu en doen zyt niet, en 't schijnt 't ghevalt haar wel;
Want Agamemnon rijst, wy sacken na den hel;
Zijn saken staanse voor in ongherechtigheden,
En sy verderven my, mijn landen en mijn steden!

Deze klacht is, dunkt mij, voldoende om Hecuba tot een tragische persoonlijkheid
te stempelen!
De gruwel wordt uitgevoerd. Trojaansche vrouwen brengen Polyxena's lijk bij de
rampzalige koningin en voegen haar toe:
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Nu Pargamasche Vrou verwint
De wanhoop, die u zo bestrijt
En veynst u fier, den Grieck ter spijt

Maar het is der droeve moeder, of hare krachten gebroken zijn. Wat zou ik veinzen?
roept zij uit:
‘Wat soud' ick veynsen! laas! ick valle veel te swack.
Ey my! mijn lichaam kreuckt, mijn suffe ziel ken 't pack
Niet draghen, maar se moeter pynlijck onder smoren.
Polyxena! waar toe, waar toe zijt ghy gheboren?
Hoe barst mijn borst niet die zo dick van suchten swelt
En gheeft de geesten lucht?’

Toch is de beker der smarte nog niet tot den bodem geledigd. Weeklagend komen
de Trojaansche vrouwen terug van 't strand, waar zij water zouden hebben geschept
om het lijk van Polyxena te reinigen. Hare klachten schrikken Hecuba uit hare
gepeinzen:
‘Wat schreeuwt ghy toch? wat is dit over swaar gesucht?
Komt ghy noch met verdriet mijn sinloosheyt bemorsen?’

Tot antwoord wijst men haar op het lijk van Polydorus, waarop de wanhopende
vrouw door smart en woede gepijnigd, uitroept:
‘Wat komen my, o Goon! al gruwelen te voor?
Verduystert gulde Son, en dompt u klare stralen.
Wat laat ghy 't heylich licht op 't godloos volck toch dalen?
Buld'rende donder, nu, 't is tijt dat ghy u wreeckt,
En dat ghy d' aarde en den hemel stucken breeckt.’
.....................
Nu wreeckt het Hemel! of en wilt-ghy niet, o Goon?
Neen, neen, ick sie dat al de Goden my toch haten,
En datse mijn in noot onrechtelijck verlaten,
Zo dat ick te vergeefs haar hulp soeck in mijn saack.
Wat eijsch ick dan van haar een aangename wraack,
Daarse mijn overlast zo smadelijck belachen?
Neen Goden, neen, 'k en sal u langer oock niet prachen
Om hulp die 'k niet en krijch, alzoo 'k mijn selver stracx
Door eygen machten wel ken wreken aan de Thracx
Aan de vervloeckte guyt die 't leven is onwaardich.’

De wraakzucht verkrijgt de overhand op de smart, als Hecuba den moordenaar haars
zoons tot zich weet te lokken. Maar dan barst zij ook uit, als Polymnestor zijne
dienaars heeft weggezonden:
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‘Veryloeckte guyt ghy liecht. Gy liecht godloose mensch.
Daar gelden nu geen meer bedrieghelijcke woorden:
Want daar leyt Polydoor, die ghy, o schelm! vermoorden.
Troyaansche vrouwen, nu, komt vliecht hem in zijn licht
En krabbelt hem wt 't hoofd zijn duyvelsche ghesicht!’....

Polymnestor schreeuwt om hulp en ontzet, maar vergeefs. Als de Thraciërs komen
aansnellen is het te laat en kan hun Koning nog slechts het bevel geven, hem te
wreken. Voor Hecuba is de dood eene verlossing. Met zekere voldoening ziet zij de
wraakgierige dienaars van Polymnestor op zich aansnellen en spreekt:
‘Barst wt godloos gespuys, komt vry met sulck ghekriel
En stiert ten Hemel waarts mijn zo benaude ziel,
Die toch maar alle pijn lijdt in 't onsalich leven,
En sal haar door de doodt tot alle rust begheven.’

3. Agamemnon. Agamemnon is de staatkundige vorst, die zijne persoonlijke gevoelens
weet te verbergen, indien hij meent, dat openhartigheid zou kunnen schaden. Hij is
scherpzinnig, maar niet edel, hoewel het menschelijk gevoel niet geheel in hem is
verstikt. De godsdienst schijnt hem een der krachtigste middelen toe om het volk in
toom te houden; de priesterschap draagt hij echter geen goed hart toe, daar zij dit
middel zoo vaak ten eigen nutte en om den vorst te dwarsboomen aanwendt. Hoewel
hij weet, welk een vloek er op zijn geslacht rust, ontziet hij zich niet de Grieken, na
hunne landing op de Thracische kust, aldus toe te spreken:
‘De Goden die de sond' noyt lieten onghestraft,
De Goden die de deucht noyt onbeloont en lieten,
Betoonen aan weer syd' haar goddelijcke kraft;
Sy straffen Troyen, en de Griecken die ghenieten
Het hemel-heylich loon voor onbesmette deucht,
Voor al 't onschuldich bloedt onnosel wtghegoten,
Voor al de moeyten die de win-hoop haar met vreucht
Deed' neghen jaren doen voor Troyen onverdroten.
.......................
Den hemel segent staach 't vreedsamighe gheslacht.
Den hemel dempt altoos de wreevelighe menschen.’

Als de vermomde Mantis van de verschrikte Grieken Polyxena's leven heeft geëischt,
tracht Agamemnon den gruwel te verhinderen. Hij acht die onmenschelijke wraak
niet noodig en heeft bovendien een afkeer van Ulysses' middel om het volk te
bedriegen ‘onder schijn van godsdienst.’ Toch kent hij de Grieken te goed, om de
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geestverschijning terstond bedrog te durven noemen. De Goden, zegt hij, nadat hij
met de vorsten alleen is gebleven om te beraadslagen, verlangden vroeger toch geen
menschenoffers, waarom dan nu? Maar Ulysses weet het duidelijk te maken, dat de
Goden zich niet aan eene gewoonte behoeven te binden en dat de mensch slechts
heeft te gehoorzamen. Alsnu blijft Agamemnon niets anders over dan te toonen, dat
hij het bedrog doorziet. Hij zegt:
‘Hoe wort de slechte (d.i. eenvoudige) mensch door heylich schijn verleyt.
En wat heeft Afgodsdienst den mensch al ramps bereyt.
Al sach een wijs man schoon in Kercks beleydt een loghen,
Zo wort hij liever met den yveraar bedroghen,
Dan hy die sorchlijck straft: want 't yv'rich volck is sot,
Oproerich, en kiest licht een molick voor een Godt.’

Pyrrhus en Ulysses varen heftig uit tegen den vorst, die meer verstandig dan
kloekmoedig antwoordt:
‘Die smaat niet dragen kan, noch laster onbequaam,
Is inder daadt gheen Prins, maar schand'lijk met den naam.’

Het blijkt, dat hij bevreesd is voor een verandering in de gezindheid van zijn volk.
Ulysses moest toch niet
‘door lasteringhe voen
De snoo ghedachten van myn slechter ondersaten,
Die licht door valsch vermoen haar trouwe Princen haten.’

Terstond maakt Ulysses van deze zwakheid gebruik door te antwoorden:
‘Zo 't volck yet quaats vermoedt van u, dat is u schult.
V schult, om dat ghy niet Godsdienstich en vervult
De goddelijcke wraack.’

Agamemnon begrijpt, dat hij zal moeten toegeven. Door redeneeringen zijn Ulysses
en Pyrrhus toch niet te overwinnen en he volk is ook niet terstond
....... ‘te slaan wt 't hoofd
(Ten sy maer met gevaar) daar 't een-mael aan gelooft,
En daar 't al blind'lings wort Godsdienstich toe ghedreven:
Dat dan insonder, alst de rug noch wort ghesteven
Van een aansienlijck man, deucht-schijnend' en vol moets.
Vlisses dat zijt ghy.’....

Maar Agamemnon moet zwichten. Is de godsdienst daarvan de oorzaak?
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‘Gheen Godsdienst. Neen. Maar dwang, en een Godsdienstich schijn.
Dan dickwils moet om best een Vorst naa 't volck sich voeghen.’

Als Agamemnon eenmaal heeft ingezien, dat hij de wreede daad niet kan verhinderen,
begrijpt hij ook, dat iedere weifeling slechts kan dienen om hem verdacht te maken
in de oogen van het volk. Hij is het dus, die Pyrrhus moed inspreekt, wanneer de
jongeling op het beslissende oogenblik terugschrikt voor vrouwenmoord:
‘Moedighe Pyrrhus, nu, voldoet de wil uws Ouders.
Tast aan dit blancke swaart, en legt het op u schouders,
En slachtet Gode dan de jonge Coningin,
Oorsaack uws Vaders doot doort veynsen van haar min.’....

Pyrrhus aarzelt en zegt:
‘Dit strijdt heel tegen 't heus en redelijck ghemoet,’

waarop Agamemnon antwoordt:
‘Niet teghens God, die 't wil dat 't Pyrrhus nochtans doet.’

Deze woorden, in den mond van hem, die ze nog zoo kort geleden krachtig heeft
bestreden, doen ons Agamemnon kennen in zijn zelfzuchtigen ijver om niets te doen,
wat zijn macht zou kunnen verzwakken. Hij gelooft niets van hetgeen hij tot
aandrijving van Pyrrhus zegt, maar hij acht het noodig, dat het offer onverwijld worde
voltrokken, nu er eenmaal toe besloten is. Tegenover het volk behoeft hij zijn
medelijden met Polyxena niet te verbergen; als zijne onderdanen tevens maar zien,
dat hij zich buigt voor den wil der Goden. Daarom zegt hij, als de Grieken verzameld
zijn:
‘O groote Goden! dorst medogentheyt beweghen
Mijn Prinslijck hert, ik stond den grooten blixem (d.i. Jupiter) teghen....’

Nadat Polyxena den dood kloekmoedig heeft ondergaan, roept Agamemnon het volk
toe:
‘De Goden zijn voldaan, de Goden willen geven
Dat nu de Griecksche vloot (door goede wint ghedreven)
Gheluckichlijcke raack voor Griecken op de ree,
En brenghe daar aan landt de rust, en rijcke vree.’

4. Ulysses. Listiger dan Agamemnon, boosaardig, wraakgierig en heerschzuchtig is
Ulysses. Menschlievende gevoelens en edele gedachten zijn hem vreemd. Zijn doel
is het uitroeien van het Trojaansche koningshuis. Eer Troje door de Grieken wordt
verlaten, telt hij de vrouwen en kinderen uit Priamus' geslacht om te zien, of er ook
een is achtergebleven. Hij mist Astyanax. Andro-
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mache weigert de schuilplaats van haar kind te noemen, maar de Griek doet de graven
der Trojanen openbreken en doorzoeken. Hector's zoon wordt te voorschijn gebracht
en door Ulysses eigenhandig gedood.
Nu kunnen, meent hij, nog slechts twee personen den Grieken gevaarlijk worden:
Polydorus, de jongste zoon van Priamus en Hecuba, en Polyxena, naar wier hand,
zoo 't schijnt, door een der Grieksche vorsten wordt gedongen.
Ulysses is de eerste, die de Thracische kust betreedt. Hij draagt zorg voor de
ontvangst van Agamemnon, in bewoordingen, die niet recht bij zijn karakter willen
passen:
‘Toe dienaars wilt u stracks elck in zijn orde setten,
De rammelende trom en greyende trompetten
Bootschappen daar de komst van u volmaackte heer.
Bloem-rijcke velt-godin bewijst hem waardich eer,
En wilt u cierlijck hooft met ruyckend' lofje toyen,
En dan u bloemkens op de dorre weghen stroyen.
Krijt Agamemnons eer, dartele Satyrs grof.’

Zoodra de gelegenheid kan worden gevonden, stelt Ulysses bij Polymnestor's
sterrenwichelaar een onderzoek in naar Polydorus. Hij verneemt dat de jongeling
door den Thracischen vorst is vermoord. Zoo blijft dan alleen Polyxena te vreezen.
Terstond wordt door den Griek een plan op 't touw gezet om de prinses te verderven.
Mantis zal hem daarbij behulpzaam zijn. Zoodra Mantis, als Achilles' geest vermomd,
het leven van Polyxena heeft geëischt, grijpt Ulysses het woord om den
teweeggebrachten indruk te versterken. Vergeefs verzet Agamemnon zich. Ulysses
weet met zijne schijnschoone redeneeringen zijn doel te bereiken. Polyxena moet
worden geofferd aan den geest van
.... ‘Achilles, die de kamp, hoe swaar sy vil,
Aanvaarden voor den Grieck, zo lang hy by ons leefden,
En brack zijn vijandt daar hy deur en weer deur streefden.
Dat heucht de krygers noch, dies willen sy hem goet.
En wilt Achilles, ick vergiet hem wilch mijn bloet
Op dese vaste rots daar in hy leyt begraven,
Zo mach hy hem met 't bloet dan van zijn vrient eens laven.
Ghy lieft in 't leven maar, zoo 'k merck, een kloeck soldaat,
Dat slechs om dienst die 'y doet, en om u eyghen baat.
Dan als hy van de doodt en outheyt is versleten,
Wort dus ondanckbaar zijn ghenooten dienst vergheten.’
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Het meest komt Ulysses' valschheid aan den dag, als hij aan Hecuba en Polyxena
het besluit der Grieken meedeelt en de Prinses wil wegvoeren. Noch smeekingen
noch hoonende woorden zijn in staat hem den spottenden, schijnbaar welwillenden
toon te laten varen, dien hij tegen de vrouwen heeft aangenomen. Hij erkent, dat
Hecuba hem eens het leven heeft gered en dat hij toen zwoer haar die edele daad te
vergelden, maar de Vorstin kan toch wel nagaan, dat hij toen alleen zoo sprak om
den dood te ontkomen? Ook begrijpt hij niet, dat Hecuba zoo gruwt van de gedachte
aan Polyxena's dood:
Troyaansche Coningin, waar zijn u grootse sinnen?
En hoort ghy niet de doodt voor 't leven te beminnen?
Ghy die gheworpen zijt tot inden afgrond neer,
Van d'alderhoochste top, die d' overwonnen eer
U prachtich had gebout binnen de Troysche wallen?
Hoe ken dit leven dijn in oneer doch ghevallen?
Misnoecht ghy noch niet aan der schemp'ren Griecken hoon?
Haar (d.i. Polyxena) moet ghij niet alleen, maar oock u selven doon,
En willich u lijf en ziel Gode ten offer gheven,
En toonen ons ter spijt dat wij met slavich leven
Gheen Coninclijck ghemoet en konnen overlaan.’

Deze woorden hebben de gewenschte uitwerking. Zoowel Hecuba als Polyxena
verklaren dat zij den dood niet vreezen en zelfs wenschen hem te ondergaan.
Dat al de listen en plannen van Ulysses slagen en het booze alzoo triomfeert, terwijl
er zelfs niet wordt gezinspeeld op de straf, welke den Griek eenmaal zal treffen, is
ongetwijfeld eene groote fout van het stuk.

De aesthetische waarde.
Wij hebben reeds gezien, dat de Polyxena, vooral in het begin, lijdt aan gebrek aan
eenheid en dat de karakters niet alle even scherp zijn geteekend: doet ons de
schildering van Hecuba eerbied koesteren voor Coster's talent als treurspeldichter,
die van Ulysses b.v. is niet meer dan middelmatig.
De inhoud van het stuk is niet oorspronkelijk. Coster volgde Euripides en Seneca
na en ontleende verscheiden trekken aan het twee jaar vroeger door hem zelven
geschreven treurspel Iphigenia (1617). In beide stukken is het Ulysses, die om zijne
wraak te koelen, den dood verlangt van eene jeugdige prinses; in beide stuk-
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ken verzet Agamemnon zich tegen dien eisch en in beide stukken verschijnt de
geestelijkheid als een werktuig in de hand van Ulysses. In de Polyxena triomfeert
laatstgenoemde vorst, in de Iphigenia wordt zijn plan gedwarsboomd. De stukken
zijn tegenhangers.1)
Misschien is hier de opmerking het best op hare plaats, dat Coster blijk gaf van
meer dan gewone letterkundige ontwikkeling, toen hij reeds in 1619 een stuk van
Euripides navolgde. De volgende woorden van Dr. Jan te Winkel bevestigen dit
volkomen: ‘De studie van het Grieksch werd in dien tijd (er is sprake van zelfs een
twintigtal jaren later!) hier te lande min of meer verwaarloosd, vooral in betrekking
tot die van het Latijn, en vandaar dat er in Vondel's tijd nog geene Nederlandsche
vertalingen van Sophocles en Euripides bestonden. (Vondel) ging voor op den weg,
die na hem zoo vaak, en niet het minst gelukkig in onze eeuw betreden is. De Electra
van Sophocles was het eerste stuk, waarvan (Vondel) de vertaling ondernam, en in
1639 in het licht zond.’2). Coster was Vondel dus op dit punt volle twintig jaren
vooruit!
Door Jonckbloet wordt een uiterst gestreng vonnis over de Polyxena uitgesproken.
Volgens dezen kunstcriticus is het genoemde treurspel niets meer dan eene
‘opeenstapeling van afgrijselijke tooneelen’.3) Deze bewering behoeven wij hier niet
meer te weerleggen. Van den ‘toon’ heet het, dat die zich meestal niet boven dien
van 't dagelijksch leven (verheft) en niet zelden tot de walgelijkste platheden afdaalt.’
Dit is ten zeerste overdreven. Er komen werkelijk een paar platheden in het treurspel
voor, maar in welk letterkundig product der 17e eeuw zoekt men die te vergeefs?
Ook wordt door Jonckbloet voor plat aangezien, wat niet plat is. Een gebruikelijk
zeventiende-eeuwsch woord voor ‘kwellen’ luidt ‘ribsacken;’4) de Dis is de vorst der
onderwereld, Pluto; als een staaltje van Coster's walgelijke platheid citeert Jonckbloet
nu de regels:
‘Zijn 't helsche rasernijen
Daar meed' mij op den hoop de gruwelijke Dis
Ribsacken komt?’

In het voorlaatste tooneel laat Coster door de razende Hecuba

1) Verdere punten van overeenkomst misschien later, bij eene uitvoerige beschouwing van de
Iphigenia.
2) Vondel als Treurspeldichter. Blz. 303 en 304.
3) Gesch. der Nederl. Letterk. 3e druk. III, 248.
4) Van Dale geeft nog op: ‘ribbezakken... kwellen, plagen,’ zonder het woord als gemeen of
plat te brandmerken.
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den Thracischen koning ‘de oogen wt de kop (scheuren)’. Hier was Euripides
voorgegaan. Coster hield zich eenvoudig aan de leer, dat het zien vóór het zeggen
gaat. Wij zouden zulk een schouwspel niet zonder afgrijzen kunnen aanzien. In de
zeventiende eeuw, toen men in het werkelijke leven meer aan bloedige tooneelen
gewoon was, had men harder zenuwen.
Doch stappen wij af van een paar kleine vlekjes, die op zich zelf noch groot noch
talrijk genoeg zijn om het oog onwillekeurig tot zich te trekken, en vestigen wij liever
de aandacht op eenige plaatsen, die ons Coster als dichter doen waardeeren.
In het eerste bedrijf tracht Ulysses Andromache door bedreigingen te dwingen
hem de schuilplaats van den kleinen Astyanax aan te wijzen. Met trotsche woorden
weigert de moeder haren zoon aan den vijand over te leveren.
Vlys.
Welck' overmoedicheijt. Wie meent ghy dat ghy zijt?
And.
Andromache. De vrouw van Hector, in zijn tijt
Een dapper oorlooghs man, de kloeckste der Troyanen,
Die my, zijn vrouwe, plach in 't leven te vermanen,
Dat ick tot geender tyt sou buyghen voor een Grieck.
Ik ben de vrouw' dies helts, die manlijck met den pieck
De Griecken rugghewaarts deed' deysen van de wallen.
Of Hector leefden noch, wat waart ghy? niet met allen.’

Ulysses begrijpt, dat hij tot andere middelen zijne toevlucht moet nemen. Hij laat
Andromache aangrijpen door zijne soldaten en voegt haar op dreigenden toon toe:
‘Waar is versteken,
Segt datelijck u soon? An. Indien stijfsinnicheyt
En moederlijcke liefd' oyt sonder onderscheyt
Te samen zijn ghemenght gheweest in moeders harsen,
Zo zijnse daar. Dat ghy Ulysses soeckt te parsen
Door drieghen en door dwang, wt my, dat ick u sou
Mijn soontjen wysen? Neen. Van leest ben ick een vrou.
Maar die my meent te zijn kleinhertich als de vrouwen,
Die ken my niet. Hoort hier, dit moet ghy my vertrouwen,
Dat ick in 't vrouwe lijf een mannelijck ghemoedt
Bebolwerckt hou wel vast, so dat ick niet een voet
Voor al de Griecken, 'k laat Ulysses staan, wil wijcken.’

Van geheel anderen aard zijn de verzen, door Ulysses uitgesproken, nadat hij, eerder
dan de andere Grieksche vorsten, de Thracische kust heeft betreden:
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‘Rasch Zuyde Winden, baant nu d' heuvelighe duynen,
En slecht het mulle zandt, en blaast de dorre kruynen
Ter daalwaarts in, en kneet 't stof door het seckich gras,
Dat pas zyn rosse tip steeckt uit de gore plas.
Maackt teffens lyck en vast de strompel losse weghen,
Om dat haar d' hemel gunt 't Griecksch heylsaam heyr te dreghen,
Dat Agamemnon nu volcht met een trotse sleep
Op deze vlacke strant, en wil van daar weer 't scheep
Om veylich over zee na 't weelich Rijck te varen
Met d' overwinners, die thien moeyelijcke jaren
Vrucht'loos versleten voor de Pargamasche vest’ - - - - -

Wij zouden te uitvoerig worden, wanneer wij den geheelen ‘Rey van Troyaansche
Vrouvven’ wilden overschrijven, waarin de Godin Juno wordt aangeroepen met de
woorden:
‘Wert u godelijck opset
niet belet
Door 't onnozel vrouwe quellen?
En ist noodich dat ick ly?
Zoo gheeft my
Dat ick liever vaar ter hellen,
Eer de Grieck my soude tot
hoon en spot
Veerder wt myn land vervoeren,
En de Troysche Coningin
een slavin
Maken van verachte boeren!’

Liever deelen wij nog eenige regels mede uit den Rei van Grieken aan het eind van
't vierde bedrijf; daarin worden vorsten, landvoogden en rechters aangespoord om
het volk goed te besturen, daar de Goden het kwaad straffen:
Al lijden Sy 't een wijl, s' en zijn niet altijt stil,
Maar plaghen 't sondich volck met veel verscheyde plaghen,
Met oproer, zo dat d' een den andren doodlijck haat,
Met homoet, die de stil en vrege buuren dagen
En trotsen tot den strijt, tot dat het al vergaat.
Door deze struyck'len baast de schijn onwinbaar steden
En vallen in 't ghewelt des stercken vyants, die
Se porden tot de twist, en overlast aan deden:
Ghelijck als Troyen dat ick nu verwonnen sie.
't Is niet ghenoech dat landt en steden zijn verdurven:
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Maar die niet bleef [d.i. sneuvelde] wanneer de vijandt overviel,
Heeft noch veel quader als een suure doodt verwurven.
Dat 's armoed', slaverny, een ongeruste ziel,
Omdat haar eeuwich wrockt, dat sy, die vry geboren,
Tot slechte slaven zijn door oorreloch ghemaackt:
En hebben teffens goet en vryicheyt verloren.
Wanneer gemeen bederf geheel den volcke raackt
Ken niemant sulcke straf ontvluchten noch ontschuylen,
Niemant en ken die plaach dan sluyten buytens huys.
Versteeckt u schoon in 't naarst', in 't diepste van de kuylen,
Het volcht u, en belast u met zijn sware kruys.

Ten slotte moge nog een Rei volgen uit het vijfde bedrijf:
‘Wanneer den dart'len mensch
Voorspoedelijck zjjn wensch
Op aarden wordt ghegheven,
Dan meent hy dat hy schier
Wellustelijcken hier
In eeuw' behoort te leven.
Hij denckt na 't salich niet
Voor hij 't onsalich siet,
En voelt het met mishaghen;
Want 't weelighe gheluck
En leert den mensche druck
Noch ongheval verdraghen.
Ter werelt geen van al
Ken 't wroegent ongeval,
Hoe groot hy is, afkeeren.
Dies zijnse wijs en vroet,
Die druck en teghenspoet
In weelde draghen leeren.
Dan neen de dartelheyt
Den blinden mensch verleyt,
Dat hij (in 't top gheresen)
Sich godloos waant een heer
Van 't wanckelbaar ghekeer
Des werelts luck te wesen.
Maar straf en plaghen boos,
Als wij ons so godloos
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In wangheloof bedomplen,
Komt met betraant ghewroech
Ghemeenelijck te vroech
Ons schielijck overromplen.’

Plaatsen als de aangehaalde, die diep gevoeld of scherp gedacht zijn, treft men in de
Polyxena nagenoeg op iedere bladzijde aan. De taal is over 't algemeen krachtig,
dock niet altijd welluidend. Wij zullen ons niet verdiepen in de vraag, hoe Coster
een regel kon schrijven als de volgende (vs. 1444):
Al 't gene Dat ick Dee, Denckt Dat ick Dat Doe DeDe
Door Dwang’....

maar zoo iets komt ook slechts eene enkele maal voor. En mag er dan ook al het een
en ander zijn aan te merken op de Polyxena, wij zullen niet blind zijn voor de vele
schoonheden, die dit treurspel ons te genieten geeft. Werd het stuk ook niet geschreven
in een tijd, dat van Vondel nog slechts één weinig beteeken ende eersteling, Het
Pascha, het licht had gezien?

Staatkundige en kerkelijke zinspelingen.
Het is somwijlen uiterst moeilijk, na te gaan of in de werken van een dichter, die
langen tijd voor ons heeft geleefd, hier en daar regels voorkomen, welke eene
bijbedoeling hebben en dus meer moeten beteekenen dan men zou meenen, indien
men het oog uitsluitend gericht hield op het werk als kunstproduct. Ieder weet, welk
een strijd over Vondel's Lucifer werd en wordt gevoerd! Wij zullen dus met
omzichtigheid te werk gaan bij het opsporen van staatkundige en kerkelijke
zinspelingen in de Polyxena.
Eéne plaats in dit treurspel is ongetwijfeld met een bijbedoeling geschreven. Die
plaats, betrekking hebbende op Maurits en Oldenbarneveldt, komt niet voor in den
eersten druk (1619), maar in dien van 16301). Vondel had in 1625 den Palamedes in
't licht gezonden, onder welken naam hij Johan van Oldenbarneveldt als een
onschuldig slachtoffer zijner vijanden verheerlijkte. Coster had een vierregelig
‘Grafschrift op den Hooggeleerden, Verstandigen Ridder en Advocaat van Holland,
enz.’ vervaardigd, luidende:

1) De eerste druk der Polyxena is van 1619; daarop volgt er een van 1630, eindelijk de vierde
van 1644. Vermoedelijk is de 3e druk van 1630 en is er van den 2en geen exemplaar
overgebleven. De inlassching, die hier wordt besproken, zal naar 't mij voorkomt ook in dien
2en druk hebben gestaan.
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‘Dit was den Ouden Grijs,
Verstandig, kloeck en wijs:
Het Land heeft hem gelooft;
Hier leit hij zonder Hoofd.’

Geen wonder dus, dat Samuel Coster gebruik maakte van de gelegenheid, die een
herdruk van de Polyxena hem aanbood, om Oldenbarnevelt, ook onder den naam
van Palamedes, te eeren en eenige harde woorden toe te voegen aan den Prins, die
den dood van den grooten man had gewild.
In den druk van 1619 vraagt Ulysses aan Agamemnon:
..... ‘Waar heeft mijn wraack-lust oyt gebleken?

en het antwoord luidt:
“Aan Palamedes. Dien ghy maar wt eyghen haat,
Noch onlangs, 't heucht u wel, beschulden van verraat.”

Dat Coster in 1619 bij deze woorden reeds aan Maurits en Oldenbarneveldt gedacht
heeft, is niet waarschijnlijk. Maar eenige jaren later laschte hij de volgende regels
in:
“Ulisses vraagt ghy noch waar u wraack-giericheden
Oyt bleken: 't hayr my ryst, 'k voel over al myn leden
Een 'tsiddering, wanneer my 't gruwel noyt gehoord
Schiet inden sin. Gedenct, bedenct de Vader moord,
Die ghy so listich aen d' Euboeer had besteecken,
Doen 't hert u docht van spyt en jalousy te breecken.
Ulisses vraaght ghy 't noch? Daar yder het gebeent
('k Laat staan het derven van zijn deuchden) nu beweent.
Ulisses weet ghy niet dat wt u wraak en tooren
Mijn Palamedes dood onschuldigh wiert ghebooren?
Ja, ja. Maar altewel. Die 't binnest van uw ziel
Door soecken mocht, en zien wat knaagh-geest daar onthiel,
Ulisses, men sou daer uw' gruwelen bedreven,
Geloof ick, vinden met 't onnoosel bloed beschreven,
Daar u de druplen van gesprenckeld zijn op 't hert.
Vlis.
[d.i. Maurits].
't Schijnt u den doodt noch van dien sno verrader smart.
Aga.
Verrader! hy die u te boven ging in deuchden?
Verrader! 'k wenschten wel my zyners niet meer heuchden!
Verrader, die de staat in welstand had gesteldt?
Noyt heeft hem vroom man voor verrader oyt geschelt.
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Vlis.
Waar voor wilt ghy my dan toch Agamemnon houwen?
Aga.
Voor eenen diemen niet te veel en magh vertrouwen.
Doe 'k u in Tracien ghesonden hadde, daar
Ghy myne saken soud sorchvuldigh nemen waar,
En inden dienst van 't heyr uw' eer en eed betrachten,
Daar wast dat ghy veel meer uw' eygen voordeel achten.
Dan Palamedes, die de slimme gangen sach,
Bracht die tot 's Legers nut wel tydlyc aen den dagh.
Dat speet u, 't sedert hield ghy listich aen (met woelen)
Om krygen op u hand Panlickers, door 't gevoelen
Van goude Gooden, die'r benevelde 't gesicht.
Vlis.
Ic houd' my vry van all's daar ghy my mee beticht.”

Het is duidelijk dat Coster zich hier Agamemnon, die Ulysses naar Thracië zendt
met het leger, dacht als de Algemeene Staten. De laatste tien regels van Agamemnon
doelen op den veldtocht in Vlaanderen en Maurits' spoedigen en onverwachten
terugkeer na den. slag bij Nieuwpoort. In de Algemeene Geschiedenis des Vaderlands
van J.P. Arend leest men omtrent deze zaak:1) “Het kan niet bevreemden dat de Staten,
inzonderheid die van Holland, van welke het plan tot den Vlaamschen togt was
uitgegaan, zeer geneigd waren deze groote en grievende teleurstelling aan den prins
te wijten, wiens onbuigzaamheid de oorzaak scheen te zijn, dat men van de behaalde
zegepraal volstrekt geen partij had kunnen trekken. Inderdaad was Maurits'
handelwijze van dien aard, dat zij wel ongunstige vermoedens moest opwekken,
hetzij ten opzigte zijner bekwaamheid, hetzij ten opzigte van zijnen goeden wil. Meer
dan ooit hadden zijne veldheerstalenten in den slag bij Nieuwpoort uitgeblonken.
Voor hen, die het er voor hielden, dat hij de gunstige gelegenheid om den vijand,
wiens leger hij verslagen had, afbreuk te doen, had verzuimd, bleef derhalve niets
over dan de twijfel aan zijne gezindheid om de Staten ook dan nog te dienen, wanneer
hunne inzigten van de zijne verschilden.... Geen wonder voorzeker, dat weldra allerlei
geruchten omtrent hevige twisten tusschen den prins en de Staten door het land
verspreid werden.... (Het) schijnt buiten allen twijfel dat de kiem der latere
verwijdering tusschen Maurits en Oldenbarne-

1) Derde deel, tweede stuk, blz. 159 vg.
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velt in het verschil van gevoelen gezocht moet worden, hetwelk destijds over de
wijze van oorlogvoeren tusschen beiden is ontstaan.”
Of Coster ook bij 't neerschrijven van andere plaatsen der Polyxena aan Maurits
heeft gedacht, is niet met zekerheid te zeggen. Waarschijnlijk is het, dat de heldhaftige
en krijgzuchtige prins hem meer dan eenmaal voor den geest stond. Zoo b.v. bij de
vol gende regels (214 vg.) waarin sprake is van:
..... 's Princen kreg'lich hart,
Door geert tot twist gheport; daar in 't hem zo verwart,
Zo dat de tissen zijn niet dan door 't swaart t' ontwarren,
't Welck haat en nijt ontscheet, die 'r blind'lings laten sarren
Van graghe Princen, die voetst'ren zijn van twist,
Om 't worst'lend' Rijck, haar gayng, te sluycken, eermen 't gist,
En boeyen dan zijn proy beyd' handen ende voeten.
Al wat de Prins misdoet moet 't volck onschuldich boeten,
Dat oorlooghs last en pijn in armoed' dan besuurt,
Na dat de bloeghe moort den Prins te lange duurt.’....

Een dergelijke waarschuwing treffen wij aan in vs. 1651 vg.:
‘Wanneer 't ghemeene nut de Princen niet betrachten,
Maar voeren eyghen sucht en qua begeerten in,
Dan swackt de staat van 't landt, en 't sal oock nimmer missen
Dat self de val niet volcht, die 'n kindt is vande sondt,
En overrompelt 't volck veel eerder als zijt gissen,
En scheurt haar, schockt haar met een hongerighe mondt.’

Misschien hebben wij het recht aan een toespeling op den tachtigjarigen oorlog te
denken bij de woorden:
‘Want had de vyandt min en eendracht kunnen doon,
En onderlingen trouw der Griecken [d.i. Noord-Nederlanders] konnen breken,
Zo waart den Grieck voor Grieck onmogelijck geweest
In eeuw den stercken steyn van Pargama te winnen,
Die noyt het dreyghen van een kloecken heeft ghevreest....
Maar doe de weysheyt ons riedt, al der Griecken macht
Te smelten in een klomp, en die niet weer te scheyden
Voor dat de stadt en 't landt heel t' onder waar ghebracht,
Doe mocht het Troysche volck wel droeffelijck verbeyden
Na sulcken swaar beleg, een al te wissen val:
Zo veer de Griecken maar in d' oorloch duuren wouden,
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Ghelijckse willich de'en, en niet een van haar al
Wierder meynedich, maar eer deed' beloften houden,
En zijn ten lesten na veel moeytens met de spiets
Verwinners, door de macht der goede Goon, geworden
Van 't volck daar van haar is gheschiet zo veel verdriets,
Van 't volck dat haar tot een gherechtich oorlooch porden.’....
(vs. 698-715).

De oogst van staatkundige zinspelingen is in de Polyxena niet groot; slechts ééne
enkele maal, en dan nog wel ten opzichte van eene plaats, die niet in den oudsten
druk voorkomt, is alle twijfel overbodig.
Meer zekerheid hebben wij, waar het kerkelijke toespelingen betreft. Wanneer
Coster het doet voorkomen, dat het domme volk onder schijn van godsdienst wordt
bedrogen door geestelijke en staatzuchtige personen, denkt hij stellig aan zijn eigen
land en zijn eigen tijd. In de Polyxena hooren wij eene echo op de hartstochtelijke
aanvallen, die Coster in de Iphigenia tegen de zelfzuchtige geestelijkheid richtte.
Reeds in den ‘Inhoudt’ die het stuk voorafgaat, komt een uitval voor, die ons leert,
hoe de schrijver over den godsdienstzin van den grooten hoop dacht: ‘Na dat de
heylige Eenvoudigcheit, (laat ick veel liever seggen het botte volck, dat toch niet
anders en doet, dan dat het op de schaduvve van ziin God, oft afgod legt en
staar-ooght) den goden.... desen aanghenamen dienst met den bloede van Polyxena
ghedaan hadde, vergunden Agamemnon de moeder dat zyt doode lichaam van haar
onnosel dochterken naar haar mochte nemen.’
Nagenoeg dezelfde gedachte vindt men uitgedrukt in de volgende verzen (826-836).
Mantis.
‘'t Bestaan is sorghelijck, het schijnt my vol ghevaars.
Ulysses.
Niet eens. Het yv'rich volck dat meent al God en waars
Wanneer het onder schijn van Godsdienst wordt bedroghen.
Man.
Maar alst een wijs man merct? V. Wacht u dat die de loghen
Ontdecken sal, o neen, daar is te veel aan vast;
Want hy soud' worden van de geest'lijckheyt belast,
Ghevloeckt, gescholden voor een Ketter, 't sou niet missen
Zoo 'y1) grover maackten, 't grauw' dat soumer wel op hissen.
Daar dwingt men die luy mee. M. Dat weet ic wel. Ic maack,

1) Aldus te lezen, voor het onverstaanbare zoo ghy, dat de tekst heeft.
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Zoo veel als dat belangt, gheen werck van dese saack;
Maar ben beducht hoe dat men 't looslijck sal belegghen.’

Ook Agamemnon betreurt het, dat men niet altijd vrij voor zijn gevoelen kan
uitkomen, waar het den Godsdienst betreft:
‘Hoe wort de slechte mensch door heylich schijn verleyt,
En wat heeft Afgodsdienst den mensch al ramps bereyt.
Al sach een wijs man schoon in Kercks beleydt een loghen,
Zo wort hy liever met den yveraar bedroghen,
Dan hy die sorchlijck straft: want 't yv'rich volck is sot,
Oproerich, en kiest licht een molick voor een Godt.’
(vs. 1183 vg.)

Dezelfde vorst spreekt de woorden:
‘Door reen is staat sucht niet, noch yver te verwinnen,
Noch 't volck is inder ijl niet weer te slaan wt 't hooft
(Ten sy maer met gevaar) daar 't een-maal aan gelooft,
En daar 't al blind'lings wort Godsdienstich toe ghedreven:
Dat dan insonder alst de rug noch wort ghesteven
Van een aansienlijck man, deucht-schijnend' en vol moets.
Vlisses dat zijt ghy. Ghy maackt het volck zo broets.
't Is wraacklust, en wat meer, dat u godloos doet spreken.
Vlis. Wt Godsdienst ist.’ ------(vs. 1214 vg.)

Niet slechts Agamemnon, maar ook Hecuba doorziet geheel de huichelary van Ulysses
en vele andere Grieken. Dezen noemt zij: (vs. 1565 vg.)
‘Verduyvelde gheslacht dat alderhande pyn
Vast moeylijck op myn laat, dat onder heylich schyn
Van ware Godsdienst, die bequaam is om te decken
Der volck'ren guytery, die met de Goden gecken,
En werden 't heyl veeleer, als eyghen lusten moe.
Zo doen de Griecken, die de Goden nergens toe
Ghebruycken, dan alleen om mackelyck te komen
Tot 't ghene van haar is godlooslijck voorghenomen.
.....................
Wat leent dan de tyran om 't onrecht schyn te gheven
Van Wel ghedaan te zijn? Maar 't goddeloos ghebruyck:
Dat is een heylich schyn, zyn valschheyt tot een huyck,
Om zo te mommen en te schuylen deze grovert.
Onnoselheyt en wort niet veyligher betovert,
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Als met het veynsen, en nabootsen van de deucht:
't Voornaamste dat een Prins zijn kind'ren leert met vreucht,
Ghelijck oft 't was, alst is, het eerste tot zijn voordeel.
Want 't slechte volck en geeft niet dan na schijnen oordeel,
En sulcke zijnder wel thien duysent, eerder een
Is, die wel oordelt van een saack met wack're reen.
En isser een, die een is dan wel zo by-sinnich,
Dat hy, al siet hy schoon, de schorten, niet te vinnich,
Na 't slechte volcks ghewoont, sal schrobben overluyt:
Want rust, s' is hoes' oock is, die prijst hy voor [d.i. boven] ghemuyt.’

Dergelijke uitspraken van den fellen bestrijder der Contra-Remonstranten kunnen
ons niet verwonderen; in het jaar 1619 toch hadden de Remonstranten van hunne
tegenstanders heel wat te lijden; ook hadden de orthodoxe predikanten tegenover
den stichter der Academie zelven een zeer vijandige houding aangenomen.
Hiermede meenen wij van onze beschouwing te kunnen afstappen. Verscheidene
aanmerkingen zijn op het door ons behandelde treurspel te maken. Hopen wij echter,
in de voorgaande bladzijden te hebben aangetoond, dat er véél schoons en belangrijks
in de Polyxena is te vinden. Werkelijk heeft dit stuk recht op méér dan de bescheiden
plaats, die men het tot dusverre in de geschiedenis onzer letteren heeft waardig
gekeurd.
Augustus 1885.
DR. R.A. KOLLEWIJN.
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Van drie Bewegingen.
Eerst had men:

de Vlaamsche Beweging.

Later kreeg men:

de Nederlandsche Beweging.

In Brugge ontstond:

de West-Vlaamsche Beweging.

Deze eenvoudige waarheden schilderen beter dan lijvige boekdeelen de uitkomst
van het negentiende Nederlandsche Congres te Brugge.
Voor ieder, die van dit Congres op historische gronden veel heilzaams verwachtte,
schijnt deze uitkomst weinig schitterend. Men vergunne mij dit oordeel nader te
staven.
In de achttien vorige congressen heeft niemand ooit vermoed, dat er naast de oude
Vlaamsche Beweging van 1849 nog eene West-Vlaamsche in 1884 zou ontstaan. Het
algemeen gevoelen was, dat de Taal- en Letterkundige Congressen in Noord- en
Zuid-Nederland niets anders beoogden dan nauwe aaneensluiting van de gescheiden
deelen onzes volks. Men berustte in de staatkundige gebeurtenissen, maar begreep
toch, dat het belang vnn Nederland vorderde elkaâr op nieuw de broederhand te
reiken. Het ideaal van waarlijk vaderlandslievende Nederlanders in Noord en Zuid
werd langzamerhand duidelijker uitgesproken, werd eindelijk nader omschreven als
een bondgenootschappelijk voortbestaan van het ééne Nederland onder twee vorsten,
dat is een Nederlandsche Bond met twee koninkrijken, België en Nederland.
Het negentiende Congres, door velen met zoo heuglijke verwachtingen begroet,
heeft voor de vervulling van dit ideaal niets tot stand gebracht. Misschien heeft het
ons zelfs meer dan ooit er van verwijderd. Laat mij de feiten vermelden. Het eerste
deed zich voor in de eerste afdeeling van Taal- en Letterkunde. Taco H. de Beer
hield eene even onschuldige als geestige voordracht over Noord-Nederlandsche
dialecten en deze was oorzaak van groote dingen. Er stond een geestelijke op, met
een vriendelijk gelaat en vriendelijke stem, de Eerw. heer Verriest uit Yperen, die
geheel onverwacht de vraag stelde, wat men eigenlijk onder den term: Nederlandsche
Taal had te verstaan - waar de waarachtige Nederlandsche Taal gevonden wordt; en
of er reeds een algemeen aangenomen leerboek der Nederlandsche Taal werd
geschreven?
Het hielp niet, dat met blijkbaar ironische bedoeling voorgesteld werd, dit
diepingrijpend (?) vraagstuk niet terstond te beslissen - de Eerw. heer Verriest en
zijne talrijke ambtgenooten hadden er gaarne vrede meê. Zij waren opgekomen voor
de verdediging der
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rechten van hun West-Vlaamsch dialect. Van alles wat in achttien Congressen voor
de aansluiting tusschen Noord en Zuid was gedaan, schenen zij blijkbaar geene de
minste sympathie te koesteren. Hadden de voorgaande Congressen verbroedering
en aaneensluiting bedoeld, zij wilden verdeeling. Had men met veel moeite eenheid
van spelling en een algemeen Woordenboek der Nederlandsche Taal van 1849 tot
1884 tot stand gebracht, zij ontkenden, dat er iets algemeens bestond en meenden,
dat het West-Vlaamsch zeer goed tot toongevend dialect der ‘verschillige Noord- en
Zoid-Nederlandsche gewestelaike sproaken’ zou kunnen verheven worden.
Dit even onverwacht als onverkwikkelijk verschijnsel vormde op dit Congres het
eerste levensteeken van wat men de West-Vlaamsche Beweging heeft genoemd.
Geheel onpartijdig zou men eener dergelijke beweging even goed recht van bestaan
kunnen geven, als bij voorbeeld, eener Friesche of Groningsche Beweging, wanneer
op een aanstaand Congres Friezen of Groningers verschenen, die in hunne - hoogst
merkwaardige - provinciale dialecten het woord vroegen en vol bleven houden, dat
er eigenlijk geene algemeene Nederlandsche Taal bestond. Maar de Friezen - en zij
bezitten waarlijk eene nationale, letterkundige taal - en de Groningers zouden zich
wel wachten dit te doen, daar zij hun vaderland, hun Nederland, veel te lief hebben,
om door eene moedwillige verbrokkeling onzer taaleenheid de eer van onzen Staat
in de waagschaal te stellen.
De voorstanders der West-Vlaamsche Beweging zullen door dergelijke
gewetensbezwaren zich niet laten weerhouden. Daar zij het werk van achttien
Nederlandsche Congressen pogen af te broken, zal er bij hen weinig hart bestaan
voor het behoud en de eenheid van het Nederlandsche vaderland. Nooit werd het
‘Divide et impera!’ stouter geslingerd in de rustige gelederen der Nederlandsche
Congresbezoekers. In plaats van samenwerking, verdeeldheid - in stede van eenheid,
particularisme!
Niemand zal eenig bezwaar opperen, wanneer men eenvoudig op het taalkundig
gewicht der provinciale dialecten wijst. Dit is eene wetenschappelijke vraag, die
beter in het studeervertrek dan in een Nederlandsch Congres kan worden beslist.
Niemand zal het onbillijk vinden, indien de beoefenaars van het West-Vlaamsch er
op aandringen, dat men in HET Nederlandsch Woordenboek hunne spreekwijze ter
bekwame plaatse gedenke! Dit alles en nog meer zou men toegeven, doch nimmer
de vermetele vraag, of er eigenlijk wel eene algemeene Nederlandsche Taal bestaat.
De Vlaamsche mannen van 1849 - Willems, Snellaert, Heremans,
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Ledeganck, Blommaert, Serrure - later de academische jongelingschap, Vuylsteke,
aan de spits, en al de jongeren: Rooses, Fredericq, de jonge Van Rijswijk en hunne
vrienden in de kunst, met den maestro Benoit aan het hoofd, hebben nooit iets anders
gewild dan vereeniging, broederlijke samenwerking van Noord- en Zuid Nederland.
Heeft Ledeganck, heeft Willems, heeft Heremans, heeft Conscience ooit in het
West-Vlaamsch geschreven? Welke taal gebruiken Jan van Beers, Frans de Cort,
Max Rooses, Virginie Loveling, Pol de Mont? Zij allen hebben hun uiterste best
gedaan Nederlandsch te spreken en te schrijven. Ledeganck schrijft even zuiver
Nederlandsch als Bilderdijk; Heremans evenaart De Vries; Van Beers en De Cort
zijn even zuiver in hun stijl als Tollens en de Genestet, Max Rooses even pittig en
puntig als Busken Huet. Daarenboven behield ieder hunner zijne eigenaardige kleur.
In warmte van gevoel overtroffen Conscience, De Cort en de Lovelings de beste
Noord-Nederlandsche schrijvers en schrijfsters.
Zegeviert de West-Vlaamsche beweging, dan is het gedaan met de Nederlandsche
in België. In plaats eener zedelijke en bondgenootschappelijke hereeniging van al
de Nederlandsch sprekende onderdanen van H.H.M.M. Willem III en Leopold II een volk van bijna acht miljoenen - zal dan Noord-Nederland alleen de eer der vlag
ophouden en het zuiden tot groote vreugde der Fransch sprekende Walen zich
verbrokkelen in even zoovele groepjes, als er dialekt, patois of idioom gesproken
wordt.
Want de Noord-Nederlanders zullen nimmer willen terugkeeren tot den staat van
dialecten-barbaarschheid, waaruit de historie hen heeft verlost. Even min als de Rhijn
tot zijne bronnen zal terugvloeien, evenmin zal de verkregen taaleenheid ter kwader
ure worden opgelost in de bontheid der gemeentelijke en provinciale idiomen. Ieder
beschaafd Nederlander spreekt dezelfde taal, die hij schrijft, die hij dagelijks in welke
provincie ook door welopgevoede landgenooten hoort spreken. Een fatsoenlijk man,
die door zijn accent verraadt, dat hij Zeeuw, Groninger of Fries is van geboorte,
wordt min of meer comisch. Zelfs ten platten lande spreekt men de beschaafde
Nederlandsche taal, in de school, op den kansel, in het Raadhuis, ten postkantore,
bij den ontvanger. Toen in vroegere jaren (1820-1830) een Groningsch professor in
de Rechten, die eene boersche opvoeding genoten had, tot een student zeide: ‘Noa
joun zeggen, zol 't net wezen of Justinioanus meer codices moakt hadde dan
Nepoleon,’ dreunde het vertrek van het luid gelach en werden deze woorden historisch.
In Noord-Nederland vormde zich de beschaafde spraak- en schrijf-

Noord en Zuid. Jaargang 9

64
taal reeds in de dagen van Marnix en Coornhert, later onder den invloed van Vondel
en Hooft, niet minder onder dien van de Staten-Vertaling (1634) waartoe - ik erken
het met groot genoegen - de Vlaamsche predikanten Baudartius en Walaeus
medewerkten. Eene taal- en letterkundige ontwikkeling van drie eeuwen laat zich
niet vernietigen door eenige dilettanten, die aan dialecten doen. Of schuilt er wellicht
meer achter deze onmogelijke West-Vlaamsche Beweging? Koesteren de heeren
wellicht een heilzamen afkeer van ons Geuzen-Nederlandsch, geschreven door den
aarts-geus Marnix, door den hervormden Stoïcijn Coornhert, door den libertijn Hooft,
en door den bohémien Brederoo? Het ware dan wenschelijk te bedenken, dat Anna
Byns en de grootste van allen, Joost van den Vondel, tot de hunnen behooren, dat
thans 1,680,000 hunner geloofsgenooten in Noord-Nederland onze taal spreken.
Maar zoo ook deze bedenking afstuit op hun Non-Possumus, zoo daarom eene
verwilderde provinciale tongval - men heeft te Brugge er zeer onwelluidende staaltjes
van gehoord! - opnieuw moet beoefend worden en zoo deze beoefening het groote
werk der Nederlandsche Congressen wil stuiten, dan is er maar één woord meer, dat
de toekomst der Nederlandsche Beweging in België schildert en dat woord luidt:
‘Finis Poloniae.’
Dat men niet zegge - het is zoo erg niet! Na het historische werk der achttien vorige
Congressen te hebben tot stand gebracht, is het voor Noord- en Zuid-Nederlanders
eene beleediging, te hooren vragen: ‘Weten de heeren ook waar eigenlijk goed
Nederlandsch gesproken en geschreven wordt?’ Het antwoord ware licht te geven
geweest, maar het is niet verstandig te antwoorden, wanneer verontwaardiglng tot
heftigheid en heftigheid tot partijdigheid zou leiden. Mochten de nieuwe voorstanders
der West-Vlaamsche Beweging willen weten, hoe eenige Noord-Nederlandsche leden
van het mislukte negentiende Congres over hun arbeid denken, dan draag ik hun
gaarne de bovenstaande regelen met beleefde broedergroetenis op.
DR. JAN TEN BRINK.
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Invloed der Engelsche taal en letterkunde op de Nederlandsche.
J. Grimm zegt in zijne ‘Geschichte der Deutschen Sprache’: De taal van ieder volk,
dat niet in strenge afzondering, maar in levendige betrekking tot andere volken zich
ontwikkelt, neemt noodwendig veel vreemds op.’ Dit kan in geen geringe mate van
de Nederlandsche taal gezegd worden. Een groot aantal woorden, spreekwoorden
en eigenaardigheden in den zinbouw, zelfs afleidings- en buigingsvormen, die tot
verbinding van Nederlandsche stammen en woorden gebruikt worden, zijn uit andere
talen in de onze overgegaan. Van alle talen is de Engelsche eene dergene, die op de
onze den meesten of althans het meest aanhoudend invloed heeft uitgeoefend. Het
volgende is eene poging om dit in meerdere of mindere mate aan te toonen.
Omstreeks 60 jaar geleden schreef de 2de Klasse van 't Kon. Nederl. Instituut eene
prijsvraag uit, welke beantwoord is door W. de Clercq met eene verhandeling, die
ten titel voerde: ‘Welken invloed heeft vreemde letterkunde, inzonderheid de
Italiaansche, Spaansche en Duitsche gehad op de Nederlandsche taal- en letterkunde
sints het begin der 15e eeuw tot op onze dagen?’
Zoover mij bekend is, is er sedert dien tijd geen dergelijk werk door eenig
letterkundige begonnen; en hoe kon dit ook anders? De vergelijkende taalstudie is
nog in haar begin. Sedert korten tijd zijn in ons vaderland aan de universiteiten
leerstoelen opgericht voor philologie. In Duitschland, waar eene methodische
geschiedenis der nationale literatuur reeds sedert jaren beoefend is, heeft deze den
weg gebaand tot taalwetenschap, en hebben de professoren haar reeds jaren lang
onophoudelijk aangekweekt.
In ons land werd tot vóór weinige jaren de literatuurgeschiedenis te zeer met de
grammatica verbonden, om eenig resultaat af te werpen.
Omtrent den invloed van vreemde talen op de onze, zegt prof. Van Hamel: ‘Het
is voor het vaderlandsch gemoed alles behalve aangenaam te zeggen, maar toch is
het eene uitgemaakte zaak, waaraan met den besten wil niets te veranderen valt, dat,
hetgeen in Nederland tot het gebied der fraaie letteren behoort, voor een groot deel
onder vreemden invloed is totstand gekomen. Er valt alleen nog maar te onderzoeken,
hoever die invloed zich heeft uitgestrekt, aan welke oorzaken hij moet toegeschreven
worden, welke vreemde landen zich hierbij het krachtigst hebben doen gelden en in
hoeverre een goed Nederlander er zich in verheugen mag.’
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En welke zijn die oorzaken?
Vooreerst is sedert De Clercq zijne verhandeling schreef, de romantische beweging
begonnen, die overal heel wat hoofden op hol en pennen in beweging gebracht heeft;
daarop volgde de Engelsche roman, die oorzaak was, dat schrijvers, maar vooral
schrijfsters in grooten getale kwamen opzetten; daarna had men de realistische
beweging, die nog voortduurt en ten laatste vertoonde zich de letterkundige kritiek;
deze gaf een' stoot aan de literatuur en was oorzaak, dat zij zich naar alle zijden
uitbreidde.
Diezelfde hoogleeraar zegt, dat het ‘eene niet onaardige plechtigheid wezen zou,
als al onze vaderlandsche letterkundigen eens tot eene bijeenkomst uitgenoodigd
werden, om openhartig te komen vertellen, welke buitenlandsche invloeden op de
ontwikkeling van hun talent gewerkt hebben; en’, zegt hij verder, ‘zoo Nic. Beets
dan eens begon! Beets, die zoo geestig over navolging heeft gesproken en geschreven,
die voor goed aan de geestelijke leeningen den smet heeft ontnomen, waarmede een
onkundig publiek ze beklad waant, en wanneer dan op breede schaal ontvouwd werd,
of de dichter voor zijn versbouw ook vreemde modellen bestudeerd heeft; of de
romanschrijver, toen hij òf aan den historischen, òf aan den intrigueroman òf aan
den zedenroman zijne krachten ging wijden, eenvoudig zijne natuurlijke neiging
gevolgd heeft, dan wel of hij zich met bewustheid heeft aangesloten bij eene
strooming, die het allereerst in den vreemde door hem was waargenomen; of de
tooneeldichter, toen hij zijne tooneelen schikte, en zijnen dialoog ontwierp, daarbij
aan Shakespeare of aan Schiller, aan Victor Hugo of aan Sardou hunne geheimen
had afgezien. Maar op die samenkomst moest dan niet over kleinigheden getwist
worden. Aan Ten Kate moest dan niet worden afgevraagd, of zelfs onder de versregels,
aan wier oorspronkelijkheid niemand meer twijfelt, nog niet een enkele schuilt, die
bij Milton of anderen te vinden is. Ook moest dan niet aan Mevr. Bosboom-Toussaint
de oorspronkelijkheid van haren Majoor Frans en haren Delftschen Wonderdokter
betwist worden, maar men moest zich dan tevreden stellen met de bekentenis, dat
evenals bij Van Lennep en Beets, een deel van haren letterkundigen arbeid tot de
school behoort, die in Walter Scott haren aanvoerder erkent.’
Nevens oorspronkelijkheid is navolging en vertaling dus in onze letterkunde een
gewoon verschijnsel. Hierbij vertoont zich echter tweeërlei, ja drieërlei richting, al
naarmate de dichter vervormt of onder vreemden invloed schept of eenvoudig navolgt
of steelt. Een paar voorbeelden mogen dit ophelderen.
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Goethe, vol bewondering voor eene waarlijk edele vrouw, vindt in de Iphigenia op
Tauris van Euripides eene edele vrouw geteekend, en wordt daardoor bezield om de
tragedie van Euripides tot een stuk te bewerken, dat voor Duitschland kon zijn wat
het werk van den Griek voor Griekenland was. In deze navolging wil Goethe Duitsch
zijn en is hij in zooverre oorspronkelijk, dat hij zijne landgenooten leert de
gewaarwordingen der Grieken te deelen. Robert Hamerling zal de Grieken uit den
tijd van Perikles teekenen. Hij schrijft zijne Aspasia, maar even als alle groote dichters
is hij zoozeer kind van zijn' tijd, dat hij de Grieken laat denken en spreken, en strijden
geheel en al als 19e eeuwsche Duitschers; ook hij is oorspronkelijk, maar hij werkt
in omgekeerden zin en zou ons doen gelooven, dat de Grieken in geen enkel opzicht
van ons verschilden.
Toen voor ruim 40 jaar Beets, Van Lennep en anderen optraden, vertaalden zij en
schreven later verzen in den smaak hunner modellen. Zelden werd echter
medegedeeld, dat het vertalingen waren of wel van wie, tenzij 't groote werken gold,
als Beets die van Byron. Bilderdijk maakte het met zijne vertalingen uit Southey,
Scott, Byron en anderen nog veel erger en schreef brutaal weg: ‘uit 't Oud Engelsch’
waar hij Bürger's Duitsche verzen vertaalde, enz. In later tijd hebben we zelfs
oorspronkelijke gedichten zien verschijnen doorspekt met vertaalde regels, ja zelfs
heeft men in den jongsten tijd verzen kunnen lezen, bijna uitsluitend bestaande uit
vertalingen van heele en halve regels uit nieuwere Engelsche dichters. Zelfs gaat de
industrie zoo ver, dat de inhoud van novellen in Engeland of America in onbekende
tijdschriften verschenen, hier te lande als oorspronkelijk werk aan den man gebracht
werd. Men kan zeer goed een product uit den vreemde op onzen bodem overbrengen,
zonder dat dit zijn oorspronkelijkheid verliest. Allen, die de letteren beoefenen,
moeten natuurlijk kennis dragen van hetgeen anderen vroeger of later gedaan hebben
en nog gelijktijdig met hen doen; doch niet om hen slaafsch na te volgen, maar om
met overleg en nauwgezette studie de vreemde plant hier inheemsch te doen worden.
We zullen later zien hoe goed dit gelukte bij het overbrengen van den Engelschen
roman naar ons land door Wolff, Deken en Loosjes.
Een der eersten, bij wie de invloed van het Engelsch zich doet gevoelen is Jan
Jansz. Starter. Hij werd in 1594 te Londen geboren, doch trok reeds vroeg naar
Holland, waar hij lid was van de rederijkerskamer ‘In liefde bloeiende.’ Hij woonde
eerst in Leeuwarden en later in Francker. In zijn ‘Friesche Lusthof, be-
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plant met verscheijde stichtelijke Minne-Liedekens, Gedichten en Boertige Kluchten’
(1e uitgave Amsterdam 1621) bewerkte of vertolkte hij eenige Engelsche liederen,
waaronder de bekendste zijn:
'T was a youthful knight, which loved a galjant Lady.

't Is een Klaegh-Liedt over de onrijpe Dood van de Recht-Edele Juffrou M.V.B. sijn
Nieus-getroude.
In 't tweede vers zingt Starter:
‘Ach! als ick haer deughd, haer roem waerde zeden,
Eerbare gheneught, welghestelde leden,
Vriendelijck onthael, liefelijcke woorden,
Daer met menighmael sij mijn ziel bekoorden,
Bij mij selfs betracht, en op alles acht
Dat mij is van haer gheschied,
Klaeg ick klaght op klaght, ja swem dagh en nacht
In een borne van verdriet,
Ach! dat de dood so spoede, en eer wij 't beyd vermoeden
U van mij heeft afgheruckt,
Waerom, o wreede roede, hebt ghij niet in het woeden
My meteen in 't graf ghedruckt?
Com Sheapherdes deck your heds.

Klaegh-Liedt over d' onthoofdinge van Arthur, Prince van Nortfolck.
vers 2.
Een Dienaer van zijn Vrou,
Van buyten en van binnen:
Standvastigh in sijn trou,
En eerbaer in het minnen,
Soet-aerdigh, braaf van geest,
Uitmuntend schoon van leden
Is dese Vorst gheweest,
Vol Koninglijcke zeden.
vers 3.
Des' onghemeene man,
Dit Beeld van alle deughden
De ware spiegel van
De minnelijcke vreughden,
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Die Venus tot een proef
Had van haer konst ghekoren,
Die heeft (ach! 't is de droef)
Sijn leven hier verloren.
What if a Daye, or a moneth, or a yeare.
Merckt o Jongfrou, op de trou van mijn min,
En het ghewichte van mijn standvastigheden,
Heb ick niet stadigh gevierd, als Goddin
U, (mijn vermaeck) en u gonsten aenghebeden?
Sult ghij dan van mijn trouwigheyd
(O mijn overschoone!)
Met so wreed', en strafbeleyd
Wederom belonen
Tegens reen? Ick hoop neen,
Of ick iae moet vreesen,
Want ick weet, schoon en wreed
Kan byeen niet wesen.
I have a love so fair, so constant firme and kinde.
Jupijn was noyt soo seer
Verhit in snoeperijen,
Of ick ben nog veel meer
Verhit in 't eerbaer vrijen.
Noyt Hercules oock me
Heeft so gebrand in 't minnen
Om sijnen Omphale
Doen sij hem leerde spinnen:
Als ick om u, ach! weest niet schu
Maer mind mij weer, want niet ick meer
Begeer tot loon, van u (mijn schoon Godinne)
Als min voor weder-minne.

Uit zijne Boertigheden zijn nog bekend:
My Mistris sings no other song.
Ick weet niet wat mijn Vrijster schort,
Sy klaeght dat ick haar eer verkort,
Maer 'k heb haer daerin noyt misdaen,
Want ick haer maer soende,
Niet schad'licks doende,
Want ick haer maer soende,
En liet haer gaen.
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En of de soete bolle Meyd
Quansuys haer lieve schae beschreyd,
Al seyd sij, 't is met mij geschied:
Ick ben bedurven,
't Is al verkurven,
Ick ben bedurven,
Gelooft haer niet.
Maer, Lief, waerom is 't dat ghij treurd?
Heb ick in 't kussen yet verbeurd?
Ick sal 't verbet'ren, kom, kom bij mij:
'k Sal iou geen seer doen
Als ick ioe weer soen,
'k Sal ioe geen seer doen,
Gelooft het vrij.
Was Bommelalire so pritty a play.
Is Bommelalire soo groote geneughd,
Dat het beyd ouden an jonge verheughd,
So laet ons eens quélen, en lieffelijck spélen
Van Bommelalire bom, bom, bommelalire,
Bom ti bom, bom ti bom, bommelalire bom.
Geen Koning so grootsch in Hoflijcke weeld,
So prachtigh, so machtigh, so rijck, of hij speeld
Wel dickwils uyt minne, met sijn Koninginne
Van Bommelalire bom enz.
Geen meyd in de keucken, hoe drock sij 't ook heeft,
Al koocktse, al smoocktse, die niet een reys weeft,
Al sietse wat smeerigh, noch isse begeerigh
Na Bommelalire bom enz.
Daer 's niet een Professor noch niet een Student,
Hoe vast hij de boecken in 't hoofd heeft geprent,
Die niet een reys geeren in 't boeck sou studeren
Van Bommelaliere bom, enz.
Daer 's niet een Doctoor, noch niet een Barbier,
Of hij sal wel eens seggen tot een mooy dier:
Moer, wilt u niet schamen, kom, laat ons te samen
Van Bommelalire bom, enz.
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Geen Quacksalver klapt so dapper van schat,
Van kruyden, van salven, van dit en van dat,
Of hij houd vehementon, veel van de unguenten
Van Bommelalire bom, enz.
Daer 's niet een snijer die 't laken ofknipt,
Die niet een reys mee op de ketel en stipt,
Ja die sijn partje niet speelt met sijn hartje
Van Bommelalire bom, enz.
In 't kort: daer is niemand so oud of soo kranck
't Sy doof, het sy blind, 't sy kreupel, 't sy manck,
Al souwense hippelen, so willense stippelen
Op Bommelalire bom, enz.
De woorden van dit Liedt geen suyvre ooren krencken,
Maer argh vaer heur in 't lijf die 't arghste daer uyt dencken.

Bij zijn' dramatischen arbeid treft men een dergelijk verschijnsel aan. Zijn Blyeyndich
Truyrspel van Timbre de Cordone is bewerkt naar de Histoires tragiques van
Belleforest, die deze geschiedenis vertaalde naar eene novelle van den Italiaanschen
aartsbisschop Matteo Bandello.
Shakspeare heeft zijn Much ado about nothing, dat in vele opzichten met Starter's
Timbre overeenkomt, waarschijnlijk ontleend aan eene vertaling of omwerking van
een drama, ontleend aan eene gelijke gebeurtenis den Orlando Furioso van Ariosto.
Wat de eerste helft der 18de eeuw aangaat, deze was vooral de tijd der navolging en
vertaling. De leden der vele letterkundige genootschappen en in 't bijzonder die van
‘Nil volentibus arduum’ (Niets is moeielijk voor hen, die willen) vertaalden de
Fransche treurspelen van Molière in Nederlandsch dicht; ja Feitema ging zelfs zoo
ver, dat hij den Télémaque van Fénélon in verzen overbracht, hetgeen hem van Lucas
Pater, een' zijner kunstbroeders, den naam van ‘onnavolgbaar navolger’ deed
verwerven.
Doch tegen het einde der 18de eeuw kwam er verandering in den letterkundigen
smaak. Deze werd aangebracht door Justus van Effen in zijnen Hollandschen
Spectator.
Hij werd in 1684 geboren, studeerde later te Utrecht, en werd achtereenvolgens
gouverneur bij de familiën Baron de Limeville, Wassenaar van Duivenvoorde en
van Welderen. Hij heeft tweemaal
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een' geruimen tijd in Engeland doorgebracht: eerst in 1714, als tweede
gezantschaps-secretaris van Arend van Wassenaar, heer van Duyvenvoorde en later
in 1727, kort nadat hij in de rechten gepromoveerd was, als eerste secretaris van zijn
vroegeren leerling Bernard graaf van Welderen.
In deze hoedanigheid had hij ten volle de gelegenheid om de levenswijze en het
karakter der Engelschen in de uiting van den volksgeest te leeren kennen. Al zeer
spoedig maakte hij kennis met de grootste geleerden van dien tijd, met Newton,
Swift, Pope, Addison en Steele. De omgang met de beide laatsten en inzonderheid
hunne gezamenlijke uitgave van ‘The Spectator’ gaven hem, toen hij in Holland
teruggekeerd was, aanleiding, een werk in den geest dier beide Engelschen op te
zetten.
Sedert den dood van koningin Elisabeth waren er door schrijvers van den tweeden
rang weekblaadjes uitgegeven, waarin onderwerpen van verschillenden aard behandeld
werden, met name The Craftsman, the Postboy, the British Apollo en andere. Wat
stijl en taal betrof, stonden zij op een' lagen trap, doch werden in die dagen toch met
graagte gelezen. Daar verschijnt in 1709 een blaadje, The Tattler, uitgegeven door
Richard Steele. Hierin werden opmerkingen gegeven over 't leven, de zeden en
gewoonten van alle standen in Engeland, benevens aankondigingen van velerlei aard;
in 't kort, gelijk het motto zeide: ‘Quidquid agunt homines nostri est farrago libelli.’
(Al wat de menschen doen, is voeder voor onze geschriften). Dit blad, driemaal per
week uitgegeven, was omstreeks zes weken in omloop, eerdat Addison er zijne
bijdragen in zond. Van dien tijd af, waren Steele en Addison de grootste medewerkers.
The Tattler maakte dadelijk grooten opgang, want het voorzag werkelijk in eene
behoefte, die totnutoe wel gevoeld, maar welker aanvulling aan ieder ander mislukt
was. Spoedig nadat dit blad in 1711 ophield te verschijnen, werd door beiden The
Spectator uitgegeven, die zes maal per week uitkwam en voortgezet werd tot 1714.
Zooals hiervoren gezegd is, vond J. van Effen in deze bladen aanleiding tot zijne
uitgave van de Hollandsche Spectator.
In 1857 werd Dr. W. Bisschop door het provinciaal Utrechtsche genootschap van
kunsten en wetenschappen de gouden eereprijs toegewezen, wegens zijne
beantwoording der prijsvraag: ‘Eene levensschets en een kritiek der geschriften van
Mr. Justus Van Effen.’
Naar aanleiding van dit werk zijn ten opzichte van den Hollandschen Spectator in
het volgende eenige aanhalingen te vinden.
The Spectator is iemand, die in zijne jeugd de hoogeschool be-
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zocht, vele en groote reizen deed en zich bij zijnen terugkeer in Londen nedergezet
heeft, waar hij zijne geheele aandacht wijdde aan den volksgeest in zijne verschillende
uitingen; hij komt in koffiehuizen, in den schouwburg, in kerken en op andere
openbare plaatsen; hij hoort wijsgeeren en staatkundigen, aanzienlijken en geringen,
in één woord, menschen van allerlei standen met elkander praten en redetwisten,
doch zelf spreekt hij niet, want door eene onoverkomelijke beschroomdheid durft
hij den mond slechts openen in gezelschap van enkele vrienden. Deze personen
deelen dagelijks hunne opmerkingen mede, nu eens in luimigen, dan weder in hoog
ernstigen stijl; niets ontgaat hunne aandacht; nu eens tasten zij gebreken en misbruiken
aan, dan weder trachten zij den smaak hunner lezers te verfijnen of te leiden. Met
staatkunde houden zij zich weinig op; zij maken echter enkele opmerkingen aangaande
't rijzen en dalen van arbeidsloonen, over prijzen, vrijen handel, verdeeling van den
arbeid en over het geven van aalmoezen aan bedelaars. Aangaande deze punten
koesteren zij over het algemeen die denkbeelden, welke tegenwoordig door hen, die
zich met die vraagstukken bezig houden, worden voorgestaan, doch die toen tot de
zeldzaamheden behoorden, zoodat zij in dit opzicht hun' tijd ver vooruit waren.
Dikwijls tracht ook de Spectator den smaak te verbeteren; daartoe deelt hij
opmerkingen mede over poëzie en critiek, haalt plaatsen uit beroemde oude en nieuwe
gewijde en ongewijde schrijvers aan, maar inzonderheid deelt hij dit zeer uitvoerig
mede in zijne beschouwingen over Milton. In de reeks vertoogen over dezen dichter,
die alle van Addison zijn, doet hij dien in al zijne waarde kennen en geeft eene
menigte uitgelezen plaatsen uit diens werken.
Bovendien stelt de Spectator pogingen in 't werk, om 't tooneel te verbeteren; hij
waarschuwt daarom tegen den wansmaak, die zich vooral in de Opera zoo dikwijls
vertoonde, blijkbaar in de slechte keus der stukken en de weinige overeenkomst
tusschen woorden, gedachten en muziek.
Deze grief, waartegen de Spectator menig vertoog richtte, bestaat nog altijd tegen
bijna alle opera's, maar zeer zeker tegen de Italiaansche. Bij Wagner wordt dit
verschijnsel niet waargenomen.
Vooral trok de Spectator te velde tegen het gebruik van platte onwelvoegelijke
uitdrukkingen op 't tooneel.
Hij laat het evenwel niet bij deze en vele andere beschouwingen; hij wijst de kwaal
aan en voegt er het geneesmiddel bij, hij overdrijft niet en ontneemt zijnen lezers de
aanleiding om zijne
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berispingen van hun eigen hoofd te schuiven en alleen op anderen toepasselijk te
maken. Uitmuntend zijn ook de karakterschilderingen èn in de hoofdzaak èn in de
onderdeelen gelukt. Daartoe leze men de afbeelding van een' nijdigaard, van eene
valsche vrome, van een luchtkasteelenbouwer, of de ontleding van 't hoofd van een'
petit-maître en 't hart van eene coquette.
Ernstiger wordt des Spectators toon, waar hij op 't noodzakelijke eener goede
opvoeding wijst, waar hij spreekt over de verkeerde gewoonte om kinderen in het
kiezen van eene betrekking niet vrij te laten, of waar hij de kwestie onderzoekt of
klassikaal of privaatonderwijs beter is, of waar hij vorming tot deugd als
hoofdvereischte der opvoeding aanprijst.
Zoo wij nu bij deze voorbeelden, die met vele andere zouden kunnen vermeerderd
worden, niet uit 't oog verliezen, dat de stijl bijna overal in overeenstemming is met
't onderwerp, dat hij zuiver en natuurlijk is en 't gebruik van beelden niet overdreven,
dan kunnen wij ons den grooten opgang wel begrijpen, dien dit werk maakte, vooral
in een' tijd, toen er zoo weinig te lezen was.
Wel is waar, gaan de vertoogen niet diep, en zijn de begrippen over moraal wel
eens wat te inschikkelijk; doch, als men den tijd der uitgave in aanmerking neemt,
en bedenkt dat in een werk, hetwelk door verschillende personen geschreven wordt
en dagelijks uitkomt, niet die eenheid in bewerking, die diepte en grondigheid van
beschouwing kan gevorderd worden, die men aan een gewoon boek kan stellen, dan
vindt men er zooveel voortreffelijks in, en hebben de schrijvers zooveel tot verbetering
en veredeling van den smaak van het Engelsche volk gedaan, dat het geen wonder
is, dat hun Spectator door tijdgenooten en nakomelingen, blijkens vele navolgers en
herhaalde uitgaven op hoogen prijs is geschat en nog geschat wordt.
De navolgers in Engeland en het buitenland hebben hun werk allen op denzelfden
leest geschoeid. In Engeland verschenen onder andere The Whig examiner en the
Rambler. In Frankrijk le Censeur, l' Inquisiteur, le Spectateur Français. In
Duitschland: Der Vernünftler en Die lustige Fama.
Behalve door de Fransche vertaling in le Journal littéraire, waren de lezers in
Holland met den Spectator bekend gemaakt, door de verschillende keeren, dat Van
Effen in zijn Fransch werkje la Bagatelle het had aangekondigd, zoo zelfs, dat hij,
gelijk hij ergens verklaarde, iemands verstand beoordeelde, naarmate van diens
meerdere of mindere ingenomenheid met dit boek. Van Effen had misschien kunnen
volstaan, door het een Hollandsch ge-
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waad aan te doen, en het zoo bij zijne landgenooten in to leiden; doch hij wist, dat
er te veel in was, dat bij ons niet zou begrepen worden, en daarom van geen nut zou
zijn; want, hoewel de meeste dwaasheden en gebreken overal en te allen tijde
gevonden worden, vertoonen zij zich niet alle op dezelfde plaats in dezelfde mate.
Veel dus, wat op Engeland toepasselijk was, was het niet op ons volk; andere
misbruiken daarentegen, die ginds minder voorkwamen, waren hier meer inheemsch.
Hij wilde daarom iets nieuws geven en zijnen lezers eenen spiegel voorhouden,
waarin zij hunne eigene zotheden en verkeerdheden konden zien. Hij ontveinsde zich
de moeielijkheden van zijn plan niet, daar hij vooreerst zonder hulp zou moeten doen,
wat in Engeland door vereeniging van verscheidenen tot stand gebracht was; doch
hij rekende ook op de hulp van hen, die in staat waren om in zijnen geest te schrijven
en zijne vertoogen met hunne bijdragen te verrijken.
Er werd toen op het vasteland weinig Engelsch gelezen. Boie, die tusschen 1760
en 1770 als stichter van den Musenalmanach een man van groot gezag was, stond
bij de medeleden der redactie vooral hoog, omdat hij Engelsch las, en had een'
overwegenden invloed, omdat hij Shakespeare kon lezen, hoe gebrekkig dat toen
dan ook geweest is. Niemand scheen dan ook te merken, dat tal van tijdschriften in
Duitschland zonder vermelding der bron stukken uit den Rambler, Tattler, Idler en
Spectator overnamen, welke bladen, hoe ook geplunderd, in Duitschland weinig
bekend werden. Gellert stal op die wijze zijn Inkle u. Yariko en volgde Richardson
na in zijn Leben der schwedischen Graefin von G..... en Musaeus dienzelfden schrijver
in zijn Grandison der Zweite, ofschoon de Volksmaerchen bewijzen, dat Musaeus
geen vreemde hulp behoefde, om een meesterstuk te schrijven.
Van Effen sloeg moedig de handen aan het werk, en den 20en Augustus 1731
verscheen het eerste nommer van de Hollandsche Spectator, die tot 't einde van dat
jaar eens in de week, doch sedert het begin van 1732 tot aan de staking in April 1735
tweemaal per week onafgebroken verschenen is.
Overal het geheel was de opgang, dien de Hollandsche Spectator maakte, gering:
reeds in den beginne tastte hij de taalzuiveraars aan, en deze verhieven zich
gezamenlijk tegen zijn werk; spoedig daarop sprak hij over de harddraverijen, in
welk opzicht hij stellig nog wel wat overdreef, daar bijna niemand hier te lande wist,
dat de liefhebberij voor sport bij ons zoo doorgedrongen was. Dezen minder gunstigen
indruk verbeterde hij echter door zijn vertoog over de milddadigheid der Hollanders,
bij gelegenheid der geldinzameling voor de Waldenzen.
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Van dat oogenblik was zijn werk gevestigd, en is de belangstelling, hoewel nu en
dan eenigszins verflauwende, tot het einde toe steeds klimmende geweest. En welk
was Van Effen's doel met zijn Hollandsche Spectator?
Laat ons hem zelven hooren.
Hij wil naar zijn vermogen ten voordeele van 't algemeen uit den boezem der rede
die lessen halen, aan welker opvolging der menschen tijdelijk en eeuwig geluk door
een' onverbreekbaren band verknocht is. Hij moge daaromtrent al geen nieuwe
denkbeelden kunnen mededeelen, het zal hem misschien toch wel gelukken, reeds
bekende op te helderen en in een nieuw daglicht te plaatsen.
Hij wil alle fouten en dwaasheden zijner landgenooten in hare verkeerdheid of
bespottelijkheid ten toon stellen, en aan menschen, die niemand voor hunne gebreken
durft waarschuwen, eenen spiegel voor oogen houden, waarin zij zelven hunne
onvolmaaktheden zien en een middel kunnen vinden om zich te verbeteren. Nu heeft
de ondervinding bij herbaling duidelijk den geringen invloed van zedekundige lessen
ter verbetering van der menschen dwaasheden, laat staan van hunne verkeerdheden,
aangetoond; doch ze werken wellicht mede, om de misdaden in de kiem tegen te
gaan, en hen, die nog niet geheel bedorven zijn, op den goeden weg terug te brengen.
Van Effen's hoofddoel was dus de verbetering der zeden, de afschaffing van
misbruiken en de bestrijding van vooroordeelen.
Het sterkst en 't meest laat hij zijne stem hooren tegen de kwaadsprekendheid. Hij
stelt dit maatschappelijk kwaad in al zijne vreeselijke gevolgen ten toon, en dikwijls
met zulke levendige kleuren, dat wij, al wisten wij het niet, er uit zouden kunnen
opmaken, dat hij, meer dan eens, door zijne pijlen getroffen is.
Op de eene plaats schildert hij ons de wraakzucht in haren oorsprong en gevolgen
af en geeft de middelen ter genezing aan; op eene andere doet hij de eigenliefde in
hare goede, maar vooral ook in hare kwade trekken zien; nu eens, schetst hij de
noodlottige gevolgen, die het ophouden met betalen van slechts één koopman op den
geheelen handelsstand kan hebben; dan weer spreekt hij over het sluiken en tracht
de drogredenen te ontzenuwen, waarmede velen, die er liever geen kwaad in zouden
vinden, hun geweten tot zwijgen zoeken te brengen. Hij schetst wat de dronkenschap
voor menschonteerends uitwerkt en wat de gevolgen zijn van een goed en slecht
besteden van den tijd, den invloed der gewoonte, als ook de kracht en de
veranderlijkheid der mode.
Hij maakt ons opmerkzaam op den last, dien de meeste menschen gevoelen, om
hun gezag te toonen, en dat niet zoozeer hoogge-
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plaatste personen, als wel zij, die de nederigste bedieningen bekleeden.
Ook de coquetterie, de hardnekkigheid om altijd gelijk te willen hebben, den
oorsprong en de gevolgen der onbeschaamdheid ontgaan zijne aandacht niet. Wij
meenen dat het opgenoemde reeds meer dan voldoende is, om elk onderdeel van den
Spectator aan te geven. En toch zouden wij te kort doen aan het geheel en het
belangrijkste in dit werk verzwijgen, indien wij het volgende hier niet onmiddellijk
lieten aansluiten.
't Spreekt vanzelf, dat van Effen, die, voor zooverre 't in zijn vermogen was, de
maatschappij wilde verbeteren, overtuigd moest zijn, dat, zal deze in goeden toestand
zijn of komen, er met het huisgezin een begin moest gemaakt worden. Vandaar, dat
de verhouding van man en vrouw, van kinderen en dienstboden onderling en tot
elkander een onderwerp is, waarop hij zeer dikwijls terugkomt. En geen wonder. Hij
had vroeger in Engeland gezien, tot welke ongelukkige gevolgen de geringschatting
der vrouw, de verwaarloozing van het huwelijk en 't familieleven aanleiding gaven,
en hoewel deze bij ons nog in eere waren, deden er zich echter voor zijn scherpziend
oog verschijnselen op, die de naderende ziekte verkondigden.
Met al het vuur zijner verontwaardiging stelt hij die mannen ten toon, wier
levensdoel 't schijnt te zijn om vrouwen, door hun mooi praten en door geschenken
te doen vallen. In deze vertoogen is zijn toon zeer ernstig en gemoedelijk, en zoo het
waar is, wat hij in zijn 293ste vertoog schrijft, dat een meisje, hetwelk op het punt
stond haren minnaar te volgen, door het lezen zijner vermaningen van dien onberaden
stap is afgehouden en tot inkeer gekomen, dan zal die tijding voor hem eene
voldoening geweest zijn, die zeker tegen menige grievende teleurstelling opwoog.
In 't oog vallend is echter bij zeer vele van Van Effen's vertoogen, de
meesterachtige, ja kwakzalverige toon, dien hij aanslaat tegenover niet bezitters, om
hen te beduiden, dat zij het heel goed hadden bij hard werken en armoede. Van daar
ook de gewoonte om telkens te spreken van gezonde armen en zieke of gebrekkige
rijken.
Dat hij de partij der bezitters koos en de proletariës in slaap zocht te sussen, is te
verklaren uit het feit, dat hij onder de regeerende familiën verkeerde.
En wat is nu de reden dat van Effen's werk zulk een' opgang maakte en dat zeer velen
het thans nog met genoegen in handen nemen.
In de eerste plaats ligt die reden in zijn' toon. Hij maakt aanmerkingen, zelfs zeer
groote, hij berispt met nadruk, maar 't is
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de misdaad, die hij treft, niet de persoon; 't zijn zaken, geen personen, die hij ten toon
stelt. Ten tweede, hij bezoedelt zijn werk niet door grappen of snakerijen, onkiesche
uitdrukkingen of dubbelzinnigheden. Met staatkunde houdt hij zich niet op, maar
predikt toch telkens eerbied voor de wetten, achting en dankbaarheid jegens 't bestuur.
Wat echter bovenal een der geheimen van van Effen is, waardoor hij onze aandacht
het sterkst boeit, is niet zoozeer het betoogende en redeneerende in zijne stukken,
als wel het dramatische; het zijn de vele personen, die hij handelende of sprekende
ten tooneele voert, en die hij met zulke levendige en natuurlijke kleuren afschildert,
dat we ons dikwijls verbeelden hen te zien of te hooren.
Zonder over van Effen's taal en stijl te spreken, die zonder tegenspraak, tot de beste
behooren, vooral de laatste, welke steeds in overeenstemming is met den aard van
het behandelde onderwerp, vragen wij onze lezers ten slotte verschooning voor de
breede behandeling van dezen schrijver, waar nog zoo velen in behandeling zullen
komen. Doch wij meenen terecht te hebben doen uitkomen, dat als er sprake is van
invloed der Engelsche letterkunde op de Nederlandsche, deze in de eerste en voorname
plaats zichtbaar is in De Hollandsche Spectator van Justus van Effen.
Van dezelfde meening is de vroegere inspecteur van 't lag. ond. Dr. Mark Prager
Lindo, die in Fraser's Magazine een' schoonen en frisschen krans voor van Effen
heeft gevlochten.
In 1856 begon Lindo onder zijn pseudoniem ‘Den Ouden Heer Smits’ zijnen
Nederlandschen Spectator uit te geven, die een' politieken tint heeft aangenomen, en
als zoodanig niet onder de navolgers van den Hollandschen kan gerekend worden.
De laatste helft der vorige eeuw onderscheidde zich in Engeland door een aantal
schrijvers, die, afwijkende van hetgeen Dryden, Johnson en anderen geleverd hadden,
een proza schreven, dat bijzonder door den naam prose fiction aangeduid wordt.
Onder deze staan Daniel Defoe en Samuel Richardson vooraan. Den laatste als
dienstig voor onze beschouwing zullen we een weinig breedvoerig behandelen. Hij
was een kind uit den boerenstand en kwam in 1705 op zestienjarigen leeftijd in de
leer bij een' drukker in Londen. Deze betrekking, welke hij gemeen had met Benjamin
Franklin en andere beroemde mannen, was zeer bevorderlijk voor zijn' bedrijvigen
en gezonden geest, en bezorgde hem vervolgens de aanstelling tot drukker van de
verslagen van het ‘House of Commons’ en later die van drukker des Konings.
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Nadat hij zich door vlijt en eerlijkheid een aardig vermogen verworven had, verliet
hij de drukkerij en werd schrijver. Nu schijnt hij, hetzij van nature of door de
omstandigheden, iets vrouwelijks gehad te hebben; althans zijne werken toonen niet
alleen veel van dat gevoelige en sentimenteele, dat den vrouwelijken geest kenmerkt,
maar ook veel van de vrouwelijke schuchterheid van smaak, die waardeering van
kleine bijzonderheden en die zuiverheid van zedelijk gevoel, die vrouwen eigen is.
Deze karaktertrek komt duidelijk uit in Richardson's werken Pamela en Clarissa
Harlowe. De vrouwelijke karakters zijn hierin dieper van opvatting en natuurlijker
geteekend dan de mannelijke. De aanleiding tot het schrijven van zijne Pamela is
zeer opmerkelijk. Hij was door twee uitgevers aangezocht eene verzameling brieven
samen te stellen teneinde jongelieden uit de lagere volksklasse behulpzaam te zijn
in het zuiveren van hun' smaak en hun tegelijk begrippen van zedelijkheid in te
boezemen. Hij nam die taak op zich, en zag onder de uitvoering, dat zijn werk, hoewel
oorspronkelijk bestemd om als model van briefstijl te dienen, onderhoudender en
leerzamer kon gemaakt worden, indien hij zorgde, dat die brieven te zamen een
verhaal bevatten. En Pamela verscheen als een echt work of fiction, dat dadelijk
gekozen werd boven de veelal onnatuurlijke en vervelende vertelsels, die tot dien
tijd gelezen werden.
In dit werk schildert de schrijver het lijden en de beproevingen van zijne heldin,
eene mooie dienstmaagd, die boosaardig vervolgd en door verleiding bestookt wordt,
maar wier deugd en standvastigheid ten laatste de zegepraal op hare vijanden en het
slachtoffer de hand doen verwerven van haren boetvaardigen meester. Dit eenvoudige
verhaal wordt door Richardson gegeven met eene kennis van het menschelijke hart,
die werkelijk bewondering afdwingt.
Toch bevat Pamela tooneelen, zoo ruw en gemeen, als de vuilste Fransche roman
uit onze dagen niet heeft.
Dat Pamela niet naar haren verleider luistert, maar hem toch trouwt, nadat ze al
zijne laagheid kent, doet ons haar, tegen de bedoeling van den schrijver, beschouwen
als eene slimme boerenmeid, die kuisch blijft met de berekening, dat het voordeeliger
is een' rijken edelman tot man, dan tot minnaar te hebben. Dat zij later de adellijke
familie door lessen en voorbeeld leert, en dat wel op eigen verzoek dier familie,
bewijst, dat Richardson den adel niet kende. Terecht toch getuigt Goethe
Man zweifelt noch immer, und zweifelt mit Recht
Dass je sich der Adel erlerne.
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Door Pamela te braaf te maken, bedierf de schrijver haar karakter.
Dat onze opvatting en beschouwing van Richardson's literarisch voortbrengsel,
in zijn' tijd niet gedeeld werden, blijkt wel uit de populariteit der Pamela-hoedjes,
waarvan de naam tot in onze dagen voortleeft en die gemaakt waren naar de platen
der geillustreerde uitgave van dit werk en die door de aanzienlijkste dames gedragen
werden. Vele dier bekoorlijke lezeressen droegen een gebonden deeltje van de Pamela
bij zich, ook als ze bezoeken gingen afleggen. Er werden in één jaar 5 uitgaven van
verkocht. Het werd zelfs van den preekstoel aanbevolen.
In 1749 kwam er van Richardson een tweede werk uit, Clarissa Harlowe getiteld,
op eene zelfde leest geschoeid, maar personen behandelende uit eene hoogere klasse
der maatschappij. Dit werk heeft eene Europeesche beroemdheid gehad en is in vele
talen overgezet. De schrijver werd overal gevierd; Rousseau en Diderot volgden hem
na; Gellert, Klopstock en Lessing vertaalden hem of zwaaiden hem den grootsten
lof toe; Rousseau's Julie ou la Nouvelle Héloïse is onmiddellijk naar 't voorbeeld van
de Clarissa ontworpen. Ook Goethe werd erdoor medegesleept en gaf in 1774 Die
Leiden des jungen Werthers uit. Hij blijft hier echter meer oorspronkelijk en volgt
den briefvorm van Richardson en Rousseau niet na.
In Clarissa heeft Richardson met meer bekwaamheid en een vaster penseel dan
gewoonlijk bij hem het geval was, het karakter geschilderd van iemand met groote
talenten, maar geheel ontbloot van eenig zedelijk gevoel. Lovelace is duizenden
lezers bekend als een zelfzuchtig wellusteling, wiens eenige zucht is, der zedigheid
en deugd strikken te spannen.
Het werk is zonder tegenspraak een groot en indrukwekkend zedekundig drama.
Richardson heeft nog een derde werk geschreven, getiteld Sir Charles Grandison.
Dit moet beschouwd worden als zijn minste product, ofschoon het daarom in het
geheel niet van verdienste ontbloot is. Wanneer wij de drie werken van dezen schrijver
vergelijken, dan bemerken wij, dat hij in de Pamela een portret uit de toenmalige
laagste klasse der maatschappij, den boerenstand, heeft gegeven, dien hij, ofschoon
er uit afkomstig, niet meer kende; zijn Grandison moest dienen om de aristocratie,
den adel, aanschouwelijk voor te stellen; maar noch door afkomst, noch door
omstandigheden was Richardson in staat geweest met de zeden en gewoonten van
den adel bekend te worden, en zoo moet dus zijn arbeid in dezen als eene grootendeels
mislukte proeve worden
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beschouwd, zijne Clarissa eindelijk geeft eene beschrijving van de middelklasse,
den burgerstand, dien hij 't best kende; daarom karakteriseert dit werk dan ook het
best den tijd en den kring, waarin Richardson leefde.
Richardson's werken werden druk gelezen en in bijna alle Europeesche talen
overgezet, meer dan die van zijne tijdgenooten Henry Fielding en Tobias Smollett.
De eerste was zijn geduchte tegenstander, en zocht in zijn' roman The History of
Joseph Andrews te ridiculiseeren en te parodieeren. En toch worden Richardson's
romans in Engeland bijna niet meer gelezen. De oorzaak daarvan geeft Shaw in zijne
Outlines of English Literature in de volgende woorden aan:
‘Accustomed as we are to a more fiery, rapid, highly-coloured, and wide-awake
mode of narration, we have in some measure lost our relish for the manner of this
accomplished artist, who produces his effect by an uninterrupted accumulation of
touches individually imperceptible, by an agglomerative, not a generative process.
If our great modern works of creative fiction may be compared to the rapid and
colossal agency of volcanic fire, the productions of Richardson may resemble the
slow and gradual formation of an alluvial continent, the secular accumulation of
minute particles deposited by the gentle yet irresistable current of a river. If the
volcanic tract - the offspring of fire - be sublimely broken into thunder-shattered
mountain peak and smiling valley, yet the level delta is not less fertile or less adorned
by its own mild and luxuriant beauty.’1)

1) Hoe gewoon wij ook zijn aan eene levendige, vlugge en breede wijze van verhalen, toch
hebben wij eenigermate onzen smaak verloren voor de manier, waarop deze begaafde schrijver
het doet; hij behaalt effect door 't onophoudelijk aanbrengen van tinten, die, ieder op zich
zelve onmerkbaar zijn; zijn werk ontstaat door opeenstapeling, maar komt niet langzamerhand
tot stand. Kunnen de werken der scheppende verbeelding van onze groote nieuwere schrijvers
vergeleken worden bij de snelle en geduchte werking van vulkanisch vuur, de voortbrengselen
van Richardson gelijken op de langzame en trapsgewijze formatie van een alluviaal vastland,
op de ophooping van kleine deeltjes, die met eene tusschenruimte van duizenden jaren afgezet
worden door de zachte, maar toch onwederstaanbare strooming eener rivier. Al wordt ook
het land, dat door de vulkanische werking ontstaan is, verdeeld in een' als door den donder
daarheen geworpen berg en eene lachende vallei, die de mensch met bewondering en ontzag
beschouwt, toch is het vlakke delta-land niet minder vruchtbaar en niet minder bekoorlijk
door de schoonheîd en pracht van zijn' eigen weelderigen plantengroei.
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Ook in Nederland vond Richardson navolgers. Ten eerste in de beide schrijfsters
Wolff en Deken, die in haren roman Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart, niet
vertaalt eene zeer gelukkige imitatie van Clarissa Harlowe geleverd hebben. Tot
dien tijd hadden onze letteren geen romans in brieven aan te wijzen; deze vorm van
stijl lachte onzen schrijfsters zoo toe, dat zij beproefden een' nationalen roman te
scheppen. Dit gebeurt steeds, waar men door navolging en toenemende afwijking
van het origineel tot eene nationale letterkunde wil geraken. In 1782 gaven zij hare
Sara Burgerhart uit. Dit werk werd door 't letterlievend publiek zoo goed ontvangen,
dat reeds een jaar na 't eerste verschijnen een tweede en in 1786 een derde druk
kwam.
Bij eene vergelijking van beide werken ziet men aanstonds veel overeenkomst.
De heldin herinnert soms aan Clarissa, en de losbol, die Sara vervolgde, aan
Lovelace; maar die overeenkomst verhindert niet, ons te doen bekennen, dat deze
roman echt Hollandsche meesterlijk geteekende karakters bevat. Op breede schaal,
krachtig en keurig, worden daarin de nationale zeden, kleederdrachten en karakters
afgemaald, en bespiegelingen gegeven over vriendschap en liefde, en strijd tegen
maatschappelijke en kerkelijke vooroordeelen.
Met de romans dezer schrijfsters en inzonderheid met de Sara Burgerhart is 't niet
gegaan als met die van haren voorganger Richardson. De oorzaak van den opgang,
dien hij maakte, lag daarin, dat hij zich gunstig onderscheidde door zijn lossen,
geestigen stijl, zoo geheel afwijkende van de stijve, houterige, deftige vormen van
het proza der 18de eeuw. Voorts hebben de schrijfsters zeer goed het Hollandsche
volkskarakter verstaan, zooals het zich in zijne verscheidenheden uit.
De tweede navolger van Richardson's schrijfstijl is Adriaan Loosjes, die in 1800
te Haarlem zijne Suzanna Bronkhorst uitgaf.
Ofschoon Constantijn Huygens vroeger leefde dan de pas vermelde schrijfsters,
noemen wij hen eerst nu, dewijl de invloed van het Engelsch in zijne werken veel
minder zichtbaar is.
In 1618 ging hij, om zijne kennis te verrijken, onder de hoede van den Engelschen
gezant Carleton naar Engeland. Drie jaar later werd hij secretaris van 't gezantschap
onder den Heer van Sommelsdijck. Door zijne kennis van Fransch en Italiaansch
kwam hij als zoodanig in aanraking met de voornaamste Engelsche staatkundigen
en geestelijken, o.a. met Babington, Herbert, Quarles, Suckling en John Donne.
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Vooral de laatste schijnt Huygens bijzonder aangetrokken te hebben. Volgens prof.
Jonckbloet heeft Huygens 2868 puntdichten gemaakt, deels oorspronkelijke, deels
naar 't Hoogduitsch en Engelsch bewerkte. Die punt- of sneldichten, of brockelingh
van brockelingen zooals Huygens ze noemt, geven hem den naam van pittig, puntig
en geestig schrijver. Toch kan men niet ontkennen, dat hij, ofschoon hij onder de
grootste schrijvers en dichters gerangschikt kan worden, door zijne navolging, vooral
van Donne, zichtbaar in zijne liefhebberij voor 't gewrongen geestige en 't
wonderspreukige, zijn groot talent eene schaduwzijde vertoont.
De zoogenaamde metaphysische school der dichtkunde in Engeland vond een'
grooten voorstander in Dr. John Donne, Deken der St. Pauluskerk in Londen. Zijne
werken bestaan uit gezangen, klinkdichten, huwelijks- en begrafenisliederen en
godsdienstige gedichten. Bij eene oppervlakkige beschouwing gelijken Donne's
gedichten op zoovele raadsels. Zij schijnen geschreven te zijn om de meening met
de grootst mogelijke moeite te laten vinden; al de hulpbronnen der taal moeten te
pas komen, niet, om eene gedachte uit te drukken, maar om die te verbergen. Hij
zegt niets rechtstreeks en natuurlijk; de eene gekunstelde uitdrukking volgt de andere
zonder tusschenpoozen op; de verst vaneen liggende overeenkomstigheden, de
gezochtste beelden, de meest onverwachte wendingen verrassen den lezer en brengen
hem dikwijls in verlegenheid om te vinden, wat de schrijver bedoelt; terwijl zaken
van den meest tegengestelden aard, het harde en 't zachte, het bevallige en 't
potsierlijke, het ernstige en 't vroolijke, het godsdienstige en het profane met elkander
op de vreemdste wijze vereenigd zijn.
Doch te midden van al deze verwarring, vindt men bij dieper inzicht niet alleen
het fijnst vernuft, maar vaak ook keurige gedachten en diepte van gevoel. Ofschoon
Donne op 't laatst van zijn leven een ernstig en vroom dichter en mensch werd, begon
hij met 't schrijven van erotische verzen, welker strekking alles behalve godsdienstig
was.
Behalve die overvloed en oorspronkelijkheid van gedachte, die dikwijls tot het
ruwe en buitensporige overslaat, is Donne's latere poëzie bekend wegens de
zonderlinge versmaat, waarin veel hards en weinig zangerigs voorkomt.
Van zijne songs geven wij hier een proefje uit George L. Craik in zijn Manual of
English literature and language en zijn het met dien Engelschen professor eens, dat
het vol gevoel en keurig van uitvoering is.
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‘Sweetest love, I do not go
For weariness of thee,
Nor in hope the world can show
A fitter love for me;
But, since that I
Must die at last, 't is best
Thus to use myself in jest
By feigned death to die.
Yesternight the sun went hence,
And yet is here to-day;
He hath no desire nor sense,
Nor half so short a way:
Then fear not me,
But believe that I shall make
Hastier journeys, since I take
More wings and spurs than he.
O how feeble is man 's power!
That, if good fortune fall,
Cannot add another hour,
Nor a lost hour recall:
But come bad chance,
And we join to it our strength,
And we teach it art and length
Itself o'er us to advance.
When thou sigh'st, thou sigh'st not wind,
But sigh'st my soul away;
When thou weep'st, unkindly kind,
My life's blood doth decay.
It cannot be
That thou lov'st me, as thou say'st,
If in thine my life thou waste,
Which art the life of me.
Let not thy divining heart
Forethink me any ill;
Destiny may take thy part
And may thy fears fulfil;
But think that we
Are but laid aside to sleep:
They who one another keep
Alive ne'er parted be.
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't Is echter zeer opmerkelijk dat onzen grooten Huygens wel deze dichter van den
tweeden rang, maar noch Sir Philip Sidney, noch Henry Howard, noch zelfs
Shakespeare kon boeien.
Een' anderen navolger vinden wij in Jan Vos, die in 1667 te Amsterdam overleden
is. Men heeft langen tijd gedacht, dat zijn Aran en Titus eene zwakke navolging was
van het treurspel Titus Andronicus, waarvan men Shakespeare voor den schrijver
houdt.
Jhr. De Witte van Citters heeft echter in den Nederlandschen Spectator van 1866
bewezen, dat Vos met den Aran en Titus bekend geworden is door een Duitsch stuk
van dien naam. Hiertegen maakte de heer A.C. Loffelt ernstige bedenkingen; deze
beweert, even als Dr. J.A. Worp, dat Vos ermee bekend raakte door een' troep reizende
Engelsche tooneelspelers, die 't in Amsterdam opvoerden.
De heer Taco H. De Beer betoogde echter in een' anderen jaargang van den
Spectator, dat het product van Vos eene nawerking is van Vondel's Palamedes. Hij
grondt dat beweren op gelijkheid van fabel, gelijkluidende plaatsen en groote
gelijkheid van niet alledaagsche gedachten.
Het is een stuk, waarin moord en doodslag elkander onophoudelijk opvolgen. 't
Is door Langendijk zoo juist geteekend, wanneer hij Jaap, die 't stuk zag vertoonen,
aan zijn' vriend de volgende beschrijving ervan laat geven.
Men stak menkaêr daer dood as katten en as hongden,
Zo dat er in 't lest gien over eind meer stongden,
As twee of drie. Ik zaay: ‘Kom, Maertje, loop je best,
Want meuglyk worden straks de kijkers ook equest.’

Geraert Brandt, een tijdgenoot van Vos, schreef reeds op achttienjarigen leeftijd het
treurspel de veinzende Torquatus, niet in navolging van Shakespeare's Hamlet,
waarmede het overeenkomt, maar, gelijk Jhr. De Witte van Citters in bovengenoemde
weekblad bewijst, naar een werk, in 1650 uitgekomen, getiteld: ‘Tragedische ofte
klaechlycke Historien. Inhoudende XVIIJ waerachtige geschiedenissen, welkckers
begin lief ende genuechlyk is, maer het eynde vol swarigheyts ende verdriets. Eerst
beschreven in Italiaens, ende nu uyt de Françoysche in de Nederlandsche tale
overgeset, door Isaac de Bert.’
In ditzelfde werk is ook de stof te vinden, die Jacobus Struys, omstreeks denzelfden
tijd, aanleiding gaf zijn Romeo en Juliette te dichten, welk stuk in 1634 op de
Amsterdamsche Camer, op kermis, gespeeld werd.
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Ofschoon Van Baerle, Brandt's schoonvader, na de opvoering van den Torquatus
hem met een lofdicht vereerde, schijnt Brandt zelf later er niet veel waarde aan
gehecht te hebben; althans hij wenschte het niet onder zijne dichtwerken opgenomen
te zien.
Bij eene vergelijking met den Aran en Titus moet men bekennen, dat de Torquatus
wel minder afgrijselijk is, maar toch hier en daar tooneelen aanbiedt, waarin een
‘verstaalde vuist wurp met Latijnsche schichten
Kamillus oogen uit, die bloedig rolden neer
Lang beî de wangen; ja, na 't breken van 't geweer
Grijpt Sceva brandend hout, en, knarsende op zijn tanden,
Vermorselde hij 't hoofd van Quintus; d' hairen branden,
Het bloet loopt uit de wond in 't vlammig hair, 't werk sist
Als gloeyend yzer, dat in 't water snerkt en kist.’

Tot nog toe hebben wij 't oog gehad op oorspronkelijke werken, die hun ontstaan te
danken hebben aan Engelsche voorgangers; ofschoon de voornaamsten hunner
behandeld zijn, zouden wij te kort schieten in de taak, die wij plan hadden te vervullen,
zoo wij Lindo en Schimmel niet noemden. Deze zullen wij echter, om 't eigenaardige,
dat hunne geschriften kenmerkt, later beschouwen.
Was de invloed der Engelsche letterkunde alleen zichtbaar in navolging, dan konden
wij hier onze beschouwing wel eindigen; doch hij is ook merkbaar in vertalingen.
Nu bedoelen wij niet die novellen en novelletjes uit onbekende blaadjes uit Engeland
en Amerika, die in halve-stuiversmagazijnen naverteld, en, wat tegenwoordig zoo
druk aan de orde is, als eigen werk uitgegeven worden; ook niet de vertalingen van
de vele Engelsche romans, die bijna wekelijks uitkomen en dadelijk de eene of andere
dame vinden, die ze met behulp van een woordenboek in 't Nederlandsch overzet.
Wij bedoelen de werken van de vertalers, die 't product uit den vreemde
overgenomen hebben, zonder 't zijne oorspronkelijkheid te ontnemen; die het hebben
teruggegeven met al de zeggingskracht, de eigenaardige zinswending en vooral die
frischheid en waarheid, die 't meesterstuk uit den vreemde kenmerkten.
Zulk een' vertaler vindt men in Mr. Jacob Van Lennep, van wien Beets zegt: ‘Van
Lennep, ook waar hij navolgt, ook waar hij opneemt en zich herinnert, drukt daarbij
zichzelven uit. Niemand vergist zich in een vers van Van Lennep. Overal is zijne
welbekende hand, geest en stempel; zelfs waar hij vertaalt.’
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Wel is waar, Van Lennep had, evenals Bilderdijk en gedeeltelijk ook als Tollens, de
gewoonte den oorspronkelijken dichter niet te noemen. Hierover heeft men hem later
wel hard gevallen, maar de verzoeking was groot, aangezien toen inderdaad heel
weinig Engelsch gelezen werd.
Met Van Lennep vangt eene reeks vertalers aan, die het genre beproefden, waarvoor
hun geest 't meest geschikt was, en waardoor hun hart 't meest werd aangetrokken.
De verscheidenheid van vertalingen door hem beproefd en gelukkig ten einde
gebracht, en zijn voorbeeld, door zoo vele anderen gevolgd, hebben alle medegewerkt
tot de verheffing van de Nederlandsche letterkunde in haren breedsten omvang.
Wij meenen echter niet, Van Lennep uitsluitend als vertaler te beschouwen, ook
was hij navolger, en vormt dus als zoodanig den overgang tusschen beiden. Kan 't
ons veel verwonderen dat hij steun vond in de Engelsche letterkunde? 't Is immers
waar, wat Bruins in den Gids voor den Onderwijzer 1881 zegt: ‘Welk letterkundig
element toch vindt men in de Engelsche letterkunde niet even goed als in de Fransche?
Noemt iemand mij Shakespeare, dan luister ik niet naar de namen van Corneille of
Racine; hoor ik den geweldigen orgeltoon van Milton, dan zoek ik te vergeefs naar
een' Franschen mededinger; al ontbloot ik gaarne 't hoofd voor de beeltenis van
Molière, 'k doe het voor Sheridan niet minder gaarne. Waar is de Fransche of Duitsche
humorist, die zich met Jonathan Swift kan meten, of in welke letterkundige figuur
vindt men eene meer bewonderenswaardige samensmelting van satire, humor en
gevoel dan in Lord Byron's Don Juan? Zet eene reeks Fransche of Duitsche
romanschrijvers naast Scott, Bulwer, Dickens of Thackeray. Spreekt men van
geschiedschrijvers, men denkt hoogst onwillekeurig aan Gibbon, Robertson, Macaulay
en anderen; wil men het type van een' volksnatuurdichter, dan verrijst als van zelve
de gestalte van Robert Burns en de zoete lyriek van Tennyson in hare soort bijna
even typisch.’
Aan de hand van bovengenoemde aanhaling vinden wij gelegenheid
achtereenvolgens de heroën der Engelsche letterkunde te beschouwen en na te gaan,
welke Nederlandsche schrijvers zich geroepen gevoelden, het schoone in hen over
te nemen.
Op 't punt van navolging en overzetting beleed Van Lennep zelf in September
1858 op 't Congres te Brussel, als hij over den letterkundigen eigendom spreekt, 't
volgende: ‘Sedert bijna 40 jaar heb ik voornamelijk geleefd van roof en diefstal; dit
is inzonderheid van toepassing op mijne Nederlandsche legenden. Maar ik voeg
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hier nog bij, dat ik, oude of uitheemsche schrijvers bestelende, gebruik gemaakt heb
van mijn recht, en niet anders gedaan heb, dan wat Virgilius, Dante, Tasso, Vondel,
Milton, Molière, Racine, Voltaire, Schiller, Bilderdijk en zoo vele andere, vrij wat
grootere mannen dan ik, zich nimmer geschaamd hebben te doen.’
Van Lennep's Nederlandsche legenden herinneren in de eerste plaats aan Walter
Scott. Deze, de groote zanger van het noorden, in 1771 geboren, was van vaderszoowel als van moederszijde verwant met verscheidene dier oude historische
‘Borderfamiliën’,1) wier dappere daden zijn genie naderhand onsterfelijk zouden
maken.
Door een ongemak aan zijnen voet, moest hij eenigen tijd het landleven genieten,
en werd hij te dien einde naar zijns grootvaders hoeve nabij Kelso gezonden, waar
hij omringd was door bouwvallen, waaraan velerlei sagen en legenden verbonden
waren; van deze heeft hij in zijne werken een bewonderenswaardig gebruik gemaakt.
Nu was Scott van zijne jeugd af een verslinder van allerlei boeken en hier leidde
zijn smaak en neiging hem natuurlijk tot verdichting en wel tot de romantische
verdichting, hetzij in proza of poëzie, der middeleeuwsche ridderschap. Op zijn 13e
jaar las hij daar de Relics of ancient poetry, een bundel balladen van Dr. Thomas
Percy, die, na grondig onderzoek der oude manuscripten, welke de legenden en
balladen bevatten der oude minstreels, besloot deze in een nieuw kleed te steken. Hij
deed dit in zulk een' aangenamen en onderhoudenden vorm, dat 't boek menig jeugdig
talent aanleiding gaf Percy's voetspoor te volgen. Ook Scott vond voor en na veel
aantrekkelijks in de Relics, als ook in de Essay on the ancient Minstrels van
denzelfden schrijver, en ziedaar het ontstaan van de Lady of the Lake en de Waverley.
In 't eerste werk brengt Scott de halfwilde bergbewoners der Schotsche Hooglanden
in aanraking met het verfijnde en ridderlijke hof van Jacobus V. De prachtigste
beschrijving in dit gedicht is misschien die van den Hooglandschen Bard, wanneer
hij den slag bezingt bij Beal on Dhuine en den dood van 't gevangen opperhoofd,
terwijl hij luistert naar 't vuurlied.
Met 't tweede werk opende de schrijver eene reeks romantische verhalen, die van
1814 tot 1831 werden uitgegeven, en met zulk een tact waren geschreven, dat men
hem als een grondig geschied-

1) Borderfamiliën waren verscheidene oude familiën, die nabij de Schotsche en Engelsche
grenzen gewoond hebben en getuige geweest zijn van de gewichtige gebeurtenissen, die daar
hebben plaats gehad.
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en oudheidkenner begroette. In 1820 werd hij, naar aanleiding van zijn werk, door
George IV tot baronet verheven. Zonder Scott's leven en werken verder na te gaan,
wat minder tot ons doel zou leiden, herinneren wij alleen nog, dat hij in den vollen
zin van 't woord, een nationaal en historisch dichter was. Groot Brittanje is zijn
tooneel; bijna al zijne helden en heldinnen zijn aan de Britsche geschiedenis en
overlevering ontleend. Zijne gedichten zijn eene reeks historische figuren, met eene
bewonderenswaardige gemakkelijkheid en zeldzame kracht en duidelijkheid
geschreven. ‘En, zegt prof. Beets “vele dier zangen, bestaan in korte, in gelijke
coupletten afgedeelde romancen, uitgebreid tot een gedicht maar met vrije
afwisselende maat. Zij zijn dus kleine, historische romans op rijm en maat, en in den
vrijen toon der oude volksgezangen en berijmde verhalen (metrecal romances), waarin
nog weder plaats voor menige in te vlechten kortere, eigenlijke romance, ballade of
legende was.”
En dit was het juist wat Van Lennep bekoorde en aanvuurde. De verschijning van
Het Huis ter Leede en die van Adegild waren 't gevolg. 't Is van hem bekend, dat hij
Hume's History of Great Britain van buiten kende, en reeds als knaap met Shakespeare
dweepte. Door Scott's werken voorgelicht, is hij een der grootste romantische dichters
en schrijvers geworden. Diens Tales of a Grandfather, bevattende een History of
Scotland, die hij voor zijn' kleinzoon schreef, gaf hem aanleiding in 1845 de
voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland, aan zijne kinderen verhaald,
uit te geven.
Behalve van Scott is Van Lennep in zijne vertalingen de tolk van Byron, Burns,
Moore en Tennyson.
Van Shakespeare bewerkte hij op verzoek van zijn' vriend, den acteur Peters, voor
't Hollandsche tooneel Romeo en Julia, en Otello, de Moor van Venetien.
Van Robert Burns geeft hij in zijne Mengelpoezij Liedekens naar 't Schotsch. Een
dezer zullen wij als proeve nevens 't oorspronkelijke geven.
Adown winding Nith.
Adown winding Nith I did wander,
To mark the sweet flowers as they spring;
Adown winding Nith I did wander,
Of Phillis to muse and to sing.
Awa' wi' your belles and your beauties
They never wi' her can compare:
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Whaever has met wi' my Phillis,
Has met wi' the queen o' the fair.
The daisy amused my fond fancy,
So artless, so simple, so wild;
Thou emblem, said I, o' my Phillis,
For she is Simplicity's child.
The rosebud's the blush o' my charmer,
Her sweet balmy lip when 't is prest:
How fair and how pure is the lily,
But fairer and purer her breast!
You knot of gay flowers in the arbour,
They ne'er wi' my Phillis can vie:
Her breath is the breath of the woodbine,
Its dew-drop o' diamond her eye.
Her voice is the song of the morning,
That wakes through the green-spreading grove,
When Phoebus peeps over the mountains,
On music, and pleasure, and love.
But beauty how frail and how fleeting,
The bloom of a fine summer's day!
While worth in the mind o' my Phillis
Will flourish without a decay.

dat van Lennep weergeeft door:
Daar ginds, waar de statige Rijnstroom
Langs akkers en weilanden vliet,
Daar doolde ik en dacht aan mijn Truitjen,
En zong haar ter eere mijn lied:
Weg, weg met uw belles en juffers:
Wat lof ook heur schoonheid verdien',
Slechts hij, die mijn Truitjen ontmoette,
Slechts hij heeft de schoonste gezien.
De veldmadelief zag ik bloeien,
Zoo rein, zoo eenvoudig, zoo blij.
O Beeld! riep ik uit, van mijn Truitjen!
Ze is kunstloos en zedig als gij.
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De lelie moog fraai zijn en zuiver,
De rozenknop geurig en frisch,
Green lelie, die reiner dan Truitjen,
Geen roosje, dat kleuriger is.
Zij tart in bevallige blankheid
't Gebloemte in den meidorenkrans,
Haar adem is de adem der lente,
Haar oog is een dauwdrop vol glans.
Haar stem is 't gezang van den morgen,
Ontwaakt door het vroolijke woud,
Wen Phoebus, bij 't rijzen, slechts liefde,
Slechts blijheid en wellust aanschouwt.
Kortstondig is 't schoon van den morgen,
Door wolken en buien verjaagd,
Wijl 't welig vernuft van mijn Truitjen,
Bestendig en duurzaam behaagt.

Van Tennyson gaf Van Lennep Navolgingen o.a. van “De gravin van Overston”, de
Burchtvrouw van Shalot’ en De heer van Burleigh.
En uit de gedichten van Thomas Moore hebben wij vertalingen van ‘Go, where
glory waits thee’ alsook de Vuuraanbidders, de dichterlijke vertaling van the
Fire-worshippers te vinden in Moore's Oostersche romance Lalla Rookh.
De navolgingen en vertalingen van Byron zijn in Van Lennep's werken talrijk.
Vooreerst heeft hij twee dichtverhalen Beppo, eene Venetiaansche vertelling, en het
beleg van Korinthe. Verder zijn er the Lament of Tasso en andere kleinere stukken.
Ook heeft hij reeds op 20jarigen leeftijd naar Byron's treurspel Marino Faliëro een
ander geschreven onder denzelfden naam.
Dat hij als dichter tevens een goed proza-schrijver kon zijn, heeft hij bewezen
door zijne reeks romantische werken, zooals de Pleegzoon, de Roos van Dekama,
Onze voorouders en andere, die ten volle zijne groote ingenomenheid toonen met
zijn' grooten meester Scott.
Wij eindigen onze beschouwing van Van Lennep's arbeid op dit gebied, met eene
passage uit the Fire-worshippers:
‘Yes - Araby's unrivalled daughter,
Though high that tower, that rock-way rude,
There's one who but to kiss thy cheek,
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Would climb th' untrodden solitude
Of Ararat's tremendous peak,
And think its steeps, though dark and dread,
Heaven's pathways, if to thee they led!
E'en now thou seest the flashing spray,
That lights his oar's impatient way; E'en now thou hear'est the sudden shock
Of his swift bark against the rock,
And stretchest down thy arms of snow,
As if to lift him from below!
Like her to whom, at dead of night
The bridegroom, with her locks of light,
Came, in the flush of love and pride,
And scaled the terrace of his bride; When, as she saw him rashly spring,
And midway up in danger cling,
She flung him down her long black hair,
Exclaiming breathless, There, love, there!
And scarce did manlier nerve uphold
The hero Zal in that fond hour,
Than wings the youth who, fleet and bold,
Now climbs the rocks to Hinda's bower.

door Van Lennep aldus overgezet:
‘Ja, schoone maagd! die rots zij glad,
Die toren hoog, toch leeft er een,
Die, om een zoeten kus alleen,
Den ongenaakb'ren Ararat
Met vasten moed ware opgetreên;
Geen steilte waar hem scherp en ruw,
Indien zij slechts hem bracht tot u.
Ook thands ziet gij het schuimend nat,
Dat om zijn vlugge riemen spat;
Ook thans hoort gij zijn smalle boot,
Die trillend op den rotswand stoot,
En strekt de sneeuwwitte armen blij
Naar hem omlaag, als wildet gij
Hem tot u trekken naar omhoog,
Als eens de Perziaansche maagd,
Die, toen haar minnaar 't had gewaagd,
Wijl 't duistre nacht op aarde was,
Te klautren tegen 't burchtterras,
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En, toen zij hem in 't somber uur
Zag hangen van den hoogen muur,
Haar lange vlecht van golvend hair
Hem toewierp, roepend: ‘liefste! daar!1)
En nauwlijks minder krachtvol wond
Held Zal zich opwaarts in dien stond,
Dan thands de vlugge jongling doet,
Die langs de rots naar boven spoedt.
De berggeit zelf, die, onvervaard,
Op scherpe punten van graniet
Haar altijd zeekren tred bewaart,
Haalt hij den held in vlugheid niet.
Hij springt en klimt en klautert snel
En staat in 't end in Hindaas cel.

In 1863 verscheen in Londen bij Ward en Lock de new edition van the Comic English
Grammar, a new and facetious Introduction to the English Tongue, with upwards of
fifty illustrations bij John Seech.
Dit werkje is vervaardigd naar de Comic Latin Grammar, die eenige jaren vroeger
verscheen.
Opmerkelijk is de groote overeenkomst in de behandeling van bijna alle afdeelingen
der genoemde grammars met die, welke men opmerkt in de Vermakelijke Spraakkunst
en in de Vermakelijke Latijnsche Spraakkunst, de eerste opgehelderd door een aantal
houtsneden, geteekend door Elchanon Verveer, de laatste opgeluisterd met
boekdruk-etsen door Johannes Kachelius; beide werken zijn gedrukt en uitgegeven
te Amsterdam bij Gebr. Binger.
De vervaardiger der Nederlandsche uitgaven noemt zich een lid van de Akademie
en een liefhebber der Latijnsche tale.
Zeer juist werd in den Ned. Spect. 1865 door zekeren J.v.R. de opmerking gemaakt,
dat het niet twijfelachtig is, wie dat lid der Akademie kon zijn. De rijkdom van
opmerkingen en de soberheid van behandeling laten daaromtrent niet den minsten
twijfel over.
Ten einde den lezer in staat te stellen, iets dergelijks waar te nemen, geven wij
hier uit Comic English Grammar bl. 11 an example of comic Orthography:

1) In een der boeken van Shah Nameh, wanneer Zal (een beroemd Perzisch held) bij nacht het
terras zijner beminde Rodhaver beklimt, laat zij hare lange haarvlechten af, om zijn opstijgen
te bevorderen. Hij volbrengt het echter op eene min romaneske wijze, door zijn haak in eene
vooruitstekenden balk te slaan.
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Islinton foteenth of febuary 1840.
my Dee jemes
wen fust i sawed yu doun the middle and up agin att Vite condick ouse i
maid Up my Mind to skure you for my hone, for i Felt at once that my
appiness was at Steak, and a sensashun in my bussum I coudent no ways
accompt For. And i said to mary at missis Igginses said i theres the Mann
for my money o ses Shee i noes a Sweeter Yung Man than that air Do you
sez i Agin then there we Agree To Differ, and we was sitten by the window
and we was wery Neer fallin Out. my deer gemes Sins that Nite i Havent
slept a Wink and Wot is more to the Porpus i Have quit lost my Happy
tight and am gettin wus and wus witch I Think yu ort to pitty Mee. I am
tolled every Day that ime Gettin Thinner and a Jipsy sed that nothin wood
Cure me But a Ring.
I wos a Long time makin my Mind Up to right to You for of Coarse i Says
jemes will think me too forrad but this bein Leep yere i thout ide Make a
Plunge speshialy as her grashius madjesty as Set the Exampel of Popin
the queshton, leastways to all Them as dont Want to Bee if yow want a
Pardoner for Better or for wus nows Your Time dont think i Behave
despicable for tis my Luv for yu as makes Me take this Stepp.
please to Burn this Letter when Red and excuse the scralls and Blotches
witch is Caused by my Teers i remain
till deth Yure on Happy
Vallentine
jane you No who.
poscrip.
nex sunday Is my sunday out And i shall be Att the corner of Wite lion
Street pentonvil at a quawter pas Sevn.
Wen this U.C.
remember Mee.
j.g.
Als voorbeeld, hoe de vermakelijke ortografie leert, de woorden op eene
verkeerde wijze te spellen, vinden wij in de Verm. Spraakk. bl. 8 de brief
van eene Leydsche dienstmaagd aan haren minnaar:
Lije de 7. 10de februwaarie 1864.
Liefe Jaanes!!!
As ik uwees Erst sach in het Kommeedies Pul, sei ik bei mein ijge das de
man diek Hebbe mot. Vant ik foelden Oppeens dadt me gelukk er fan
afhink ennen gefoel in me boessem dar ik mein
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gein reikenskap fan geive kon - En ik sij teugens mie fan prefester Koo-Bet
das de jonge sei ik die me Leik ent Wat syse ik kenner wel die also knab
binne sijse dan die dar En so sein we teens datwe op dad punt verskille
fan menig en we satte in 't fenster en 't skeelde niet feul of we ware druit
gefalle Liefe jaanes die nach heb ik geen 10 minuutte geslaape en vatter
meer opankompt, ik pin me neetlust kweid en wor al magerder en
maagerder en asje me sag sou je meede Leiden mit me heppe en trein de
kartelechster sei me nix soume hellepe syse assen man.
Ik heb lang gedoch off ik je wel sou durrefen screive Vant sij ik jaanes sel
denkke dassen astranteregge mijt mar dar 't nou fant jar Skrikkeljar is so
Gaan ik me te waag. Vat dann ook vel 't weisten is as me sen Leeven lank
geen nouwe Vreister vil sterfe so me liefe jaanes uwees ommen meijssie
verleege bent bei geprek van beeter of slegter dan is 't nou je teit denk niet
minn fan me omdadt ik deusen stapp doe.
Verprant assieblief dese briev asjem gleesen heef en verekskeseer de flekke
as die sein veroorsaak dor me traane waarmede verblijve mittet hard nit
mitte penn
Liefe Jannes
uwe tod
de doot getrouwe
Jans jeweetwel.
Bos-Crip-tim.
Anstande Sundach is men Uitgansdach ik sel weise op de Oek fan de
Ooch-lang se-Kerk Presys kertier Oover Seuwene.
Als eene proeve van eene gemakkelijke behandeling van naamvallen vinden wij in
Comic Grammar bl. 41.

Of case.
There is nearly as much difference between Latin and English substantives,
with respect to the number of cases pertaining to each, as there is between
a quackdoctor and a physician; for while in Latin substantives have six
cases, in English they have but three. But the analogy should not be strained
too far; for the fools in the world (who furnish the quack with his cases)
more than double the number of the wise.
The cases of substantives are these: the Nominative, the Possessive or
Genitive and the Objective or Accusative.
The Nominative case merely expresses the name of a thing, or
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the subject of the verb: as, ‘The doctors differ;’ - ‘The patient dies!’
Possession, which is nine points of the law, is what is signified bij the
Possessive case. This case is distinguished bij an apostrophe, with the
letter s subjoined to it: as, My soul's idol’; - ‘A pudding's end.’
But when the plural ends in s, the apostrophe only is retained, and the
other s is omitted: as, ‘The Ministers' Step’; - ‘The Rogues' Mark’; ‘Crocodiles' tears’; - ‘Butchers' mourning.’
When the singular terminates in ss, the letter s is sometimes, in like manner,
dispensed with: as, ‘For goodness' sake!’
‘For righteousness' sake!’ - Nevertheless, we have no objection to
‘Guinness's Stout.’
The Objective case follows a verbe active, and expresses the object of an
action, or of a relation: as, ‘Spring beat Bill;’ that is, Bill or ‘William
Neate’ Hence, perhaps, the American phrase, ‘I'll lick you elegant.’
By the by, it seems to us, that when the Americans revolted from the
authority of England, they determined also to revolutionize their language.
The Objective case is also used with a preposition: as, ‘You are in a mess.’
English substantives may be declined in the following manner:

Singular.
What is the nominative case
Of her who used to wash your face,
Your hair to comb, your boots to lace?
A mother!
What the possessive! Whose the slap
That taught you not to spill your pap,
Or to avoid a like mishap?
A mother's!
And shall I the objective show?
What do I hear where'er I go?
How is your? - whom they mean I know,
My mother!

Plural.
Who are the anxious watchers o'er
The slumbers of a little bore,
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That screams whene'er it doesn't snore?
Why, mothers!
Whose pity wipes its piping eyes,
And stills naturer childhood's cries,
Stopping its mouth with cakes and pies?
Oh, mothers.'
And whom, when master fierce and fell,
Dusts truant varlets' jackets well,
Whom do they, roaring, run and tell?
Their mothers!

Het hoofddeel naamvallen in de Grammatica Latina bl. 20 luidt als volgt:
De nomina hebben, in elk getal, zes casus of naamvallen, d.i.: zes in 't een en een
half dozijn in 't ander. Zij heeten: nominativus, genitivus, dativus, accusativus,
vocativus en ablativus.
Van deze heet de nominativus ook wel casus rectus (rechte naamval), omdat hij,
als een fatsoenlijk man, recht op zich zelf staat, en noemt men de overigen casus
obliqui (schuinsche, schotsch - en - scheeve naamvallen), omdat zij zoodanige
buigingen en bochten maken, als waartoe zij door andere woorden worden gedwongen.
De nominativus komt voor het werkwoord als het paard voor den wagen, de kapitein
voor het peleton, en de kommissaris van politie voor den inspekteur. Hij antwoordt
op de vraag: ‘wie?’ of: ‘wat?’ als b.v. ‘Wie zanekt?’ - Magister jurgatur (de meester
zanekt).
De genitivus antwoordt op de vraag: ‘van wien?’ of: ‘van wat?’ als: ‘Wiens broek?’
- Femoralia magistri (de broek van den meester of meesters broek).
De dativus antwoordt op de vraag: ‘aan’ of ‘voor wien’ of ‘wat?’ als: ‘Aan wien
rijkt gij uw bal over? - Protendo pilam magistro (ik reik mijn bal aan den meester
over), die hem natuurlijk in zijn lessenaar sluit, tot nader order.
N.B. Dativus beteekent “gevende.” Meesters waren van ouds bekend als
kwistig in 't geven met plak, gard, rotting, of wat meer van dien aard, in
de Materies medica, onder den naam van “knuppel-olie” bekend was;
thans, sedert men, niet meer indachtig aan de gouden spreuk disciplina
vitae scipio (de “rotting” is 't eenige middel om “tucht” in dit “leven” te
bewaren), dat alles heeft afgeschaft, openbaart zich hun mildheid in het
geven van strafwerk - doch zeer zelden in het geven van pruimetaartjes,
kwartjes of fijne sigaren.
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De accusativus volgt het werkwoord, als de deurwaarder den schuldenaar, de bulhond
den slager, en het handgeklap een bovennatuurlijken galm in de opera. Hij antwoordt
op de vraag: “wien?” of “wat?” als: “Wien lacht gij nit (achter zijn rug)?” - Derideo
magistrum (ik lach den meester uit). Schaam u!
De vocativus is een toespraak of kreet, als: O magister! (och, meester!) - een
uitroep, die niet zelden het middellijk gevolg is van te laat school komen, van ruzie,
van een verkeerd of ongepast antwoord, van een slecht gekende les, enz.
De ablativus wordt te weeg gebracht door zekere voorzetsels, 't zij uitedrukt, 't zij
ondersteld, als: deprensus a magistro (door den meester betrapt), coram labula (voor
het zwarte bord).
Wij willen hier de declinatie of “verbuiging” laten volgen van het voornaamwoord
hic, haec of hoc in zijne drie geslachten, ingericht naar een nieuw, en, zoo wij hopen,
niet onbehagelijk stelsel:

Enkelvoud.
De nominativus is hic, haec en hoc.
De Goôn dronken nektar als wij nu een slok.
De genitlef huius, de dativus huic.
Een Zon cierde Febus en guise van pruik.
In d' accuzatief luidt het hunc, hanc en hoc.
Merknur liep met slangen, gekruld om zijn stok.
De vocatief caret’: dat 's juist geen verlies.
Jupijn was van lieve gezichtjes niet viesch.
En d' ablatief eindlijk maakt hoc, hac en hoc.
Elk brok is een stuk: maar elk stuk is geen brok.

Meervoud.
De nominatief is hi, hae en haec.
De wijstte speelt somtijds, als Brutus, voor gek.
De genitief horum en harum en horum.
Kees Neef schreef de Levens magnorum virorum.
De datief, in al de geslachten, is his.
Bij Actium liep het Antonius mis.
In d' akkuzatief is het hos, has en haec.
Herodotus schoot nu en dan wat met spek.
Wij moeten den vokatief hier weder derven.
't Was Herkules' lot al zijn leven te zwerven.
En d' ablatiaf heeft, als de dativus, his.
Deukalion kon zich verzaden met visch.
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Onder de schrijvers, wien wij hulde moeten brengen voor hunne omwerkingen,
behoort Prof. Beets in de eerste plaats; hij heeft de eigenaardigheid van 't Nederlandsch
karakter weten te ontzien en te handhaven; hij heeft iets echt Nederlandsch geleverd,
al was ook de stof in die overzettingen aan buitenlandsche schrijvers ontleend.
Groot is het aantal der laatsten, die hij waardig keurde te behandelen. Vooreerst
vinden wij Walter Scott, met wien Beets getuigt, dat hij vroeger en later zeer veel
opgehad heeft, wiens verhalen in proza hij als knaap verslond, en die hij in rijperen
leeftijd zoo zeer heeft leeren waardeeren en genieten; in wiens spoor hij misschien
zou zijn getreden, indien Van Lennep hem daarin niet met eere was voorgeweest en
zoo Byron hem daarvan niet had afgetrokken.
Naar Scott geeft Beets in 't 1e deel zijner Dichtwerken 1830-1873 keurige
overzettingen uit ‘the Lay of the last Minstrel, uit Rokeby, Harold the Dauntless,
Marmion en the Pirate.
Als proeve nemen wij de beide eerste verzen van Canto sixth nit de Lay of the last
Minstrel.
Breathes there the man, with soul so dead,
Who never to himself hath said,
This is my own, my native land!
Whose heart hath ne'er within him burned,
As home his footsteps he hath turned,
From wandering on a foreign strand! If such there breathe, go, mark him well;
For him no minstrel raptures swell;
High though his titles, proud his name,
Boundless his wealth as wish can claim;
Deepite those titles, power and pelf,
The wretch, concentred all in self,
Living, shall forfeit fair renown,
And doubly dying, shail go down
To the vile dust, from whence he sprung,
Unwept, unhonoured, and unsung.
O Caledonia! stern and wild,
Meet nurse for a poetic child!
Land of brown heath and shaggy wood,
Land of the mountains and the flood,
Land of my sires! what mortal hand
Can e'er untie the filial band,
That knits me to thy rugged strand!
Still, as I view each well-known scene,
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Think what is now, and what hath been,
Seems as, to me, of all bereft,
Sole friends thy woods and streams were left;
And thus I love them better still,
Even in extremity of ill.

Dit wordt door Beets weergegeven in zijn Vaderlandsliefde door:
Bestaat er mensch, zoo dood van hart,
Die nimmermeer bewogen werd
Door 't denkbeeld: Va d e r l a n d ?
Die nooit een stil genoegen smaakte,
Als hij, gekeerd van 't vreemde strand,
Zijn eigen erfgrond weer genaakte?
Bestaat hij? 't Zij zoo? Maar weet wel:
Voor hem geen lied of citerspel.
Hoog zij zijn rang en oud geslacht,
Zijn rijkdom veel, en groot zijn macht:
't Baatzuchtige gemoed,
Dat niet dan voor zich zelven leeft,
Doe zich op de ijdelhêen te goed,
Waar 't lage hart aan kleeft,
Maar wachte vruchtloos al zijn leven,
Dat 's Dichters lier een enklen toon
Voor hem ten beste zoude geven!
Vergetelheid zie daar zijn loon.
Hij moogt met pracht ten grave zinken,
Geen oog wordt nat, geen luit zal klinken.
O Caledonia, bar en guur,
Voor een poëtische natuur
De rechte Voedster! Dierbaar land
Van bruine heide en warrig woud,
Van berg en vloed; geen sterv'lings hand
Breekt immermeer den sterken band,
Die mij aan u verbonden houdt!
Land van mijn vaadren! nooit herziet
Mijn oog een deel van uw gebied,
Waarin ik eenzaam voort moet treden,
Of 't is als of me in berg en vloed
Een oude trouwe vriend ontmoet;
Nooit denk ik aan uw schoon verleden,
Of die gedachte doet mij goed,
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En maakt, door uwe en mijne smart,
U dubbel dierbaar aan mijn hart.

In bovengemeld eerste deel zijner Dichtwerken geeft Beets ook prachtige
overzettingen naar Byron, o.a. The prisoner of Chillon; Mazeppa; Parisina; Lara;
uit Don Juan; the Lament of Tasso; Child Harold's pilgrimage en the Hebrew
Melodies.
Als proeve geven wij uit Child Harold Canto IV, 179-183, waar Byron in gespierde
verzen zingt:
Roll on, thou deep and dark blue Ocean, roll!
Ten thousand fleets sweep over thee in vain;
Man marks the earth with ruin - his control
Stops with the shore; upon the watery plain
The wrecks are all thy deed, nor doth remain
A shadow of man's ravage, save his own
When for a moment like a drop of rain,
He sinks into thy depths with bubbling groan,
Without a grave, unknell'd, uncoffin'd, and unknown.
His steps are not upon thy path, - thy fields
Are not a spoil for him, - thou dost arise
And shake him from thee; the vile strength he wields
For earth's destruction thou dost all despise,
Spurning him from thy bosom to the skies,
And send'st him, shivering in thy playful spray
And howling, to his Gods, where haply lies
His petty hope in some near port or bay,
And dashes him again to earth: there let him lay.
The armaments which thunderstrike the walls
Of rock-built cities, bidding nations quake,
And monarchs tremble in their capitals,
The oak leviathans, whose huge ribs make
Their clay creator the vain title take
Of lord of thee, and arbiter of war;
These are thy toys, and as the snowy flake,
They melt into thy yeast of waves, which mar
Alike the Armada's pride, or spoils of Trafalgar.
Thou glorious mirror, the Almighty's form
Glasses itself in tempests; in all time,
Calm or convulsed - in breeze, or gale or storm,
Icing the pole, or in the torrid clime
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Dark-heaving; - boundless, endless, and sublime The image of Eternity - the throne
Of the Invisible; even from out thy slime
The monsters of the deep are made; each zone
Obeys thee; thou goest forth, dread, fathomless, alone.

welke door Beets in niet minder krachtige en verheven poëzie wordt bezongen in
zijne Zee.
Rol, Oceaan, uw donkre golven uit,
Vergeefs geploegd door honderdduizend kielen!
Des menschen macht tot schenden en vernielen
Dekk' de aard met puin; bij u is dat zij stuit,
Of woedt zij voort, zij laat er blijk nog sporen!
Uw werk is ieder wrak op 't zwalpend sop;
Hijzelf in u gelijk een regendrop,
Gevallen en gezonken en verloren,
Verdwijnt voor goed in uw onmeetlijk graf.
Niets merkt de plaats, waar hij den adem gaf.
Zijn schreden zijn niet op uw paan, uw velden
Geen roof voor hem. Gij schudt hem af. Gij lacht
Met alle plunder- en verdelgingsmacht,
Waar de aard voor beeft in haar vergode helden.
Gij slingert hem naar 't hooge hemelruim,
Of zendt hem klappertandende in uw schuim.
En tot zijn goden schreiend, naar de kusten
Van waar hij kwam, terug. - Daar laat hem rusten!
Het schutgedonder, beukende de wallen
Van vestingen, op rotsen ijzervast,
Doet koningen den schrik op 't harte vallen
En rijken siddren, - maar gij lijdt geen last.
De houten leviathans, door hun zwaarte,
De hoogmoed van hun maker, wien zij de eer
En naam zich toe doen kennen van uw heer,
Wat zijn ze? Speelgoed. En hun breed gevaarte
Versmelt, met al zijn strijdkracht, buit en schat,
Gelijk een sneeuwvlok in uw ziedend nat.
Zee! Reuzenspiegel, waar zich God Almachtig
In spiegelt, onder stormen! t' Allertijd,
Bij stilte, koelte, noodweer, rust of strijd,
Waar gij de pool met ijs omschorst, of krachtig
Den gloed verkoelt, waarvan de keerkring splijt,
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Alom verheven, groot en grootsch; 't veelslachtig
Geslacht der felste monsters in uw diep
Verbergende; van 't uur, dat God u schiep,
Dezelfde en onveranderd; beeld des Eenen
En Eeuwgen en Onpeilbren - bruis daarhenen!

Zonder ons te verbinden om alle navolgers en overzetters van den laatsten tijd te
noemen, mogen wij took Ten Kate niet vergeten, van wien Schimmel zegt, dat hij
zijne landgenooten verbaasd heeft doen staan door zijne virtuositeit in den vorm,
door de veelvuldigheid zijner literarische opvattingen, door de gemakkelijkheid, om
zich de gedachten en vormen van anderen te assimileeren.
Die gemakkelijkheid en dat meesterschap over den vorm hebben hem dan ook den
naam bezorgd eenig te zijn om gedachten, in vreemde talen geschreven, in het
Nederlandsch over te gieten.
Een bewijs hiervan vinden wij in zijne bundels Bloemen en zijn Poëticon en
Panpaëticon. In 1859 kwamen van hem uit: ‘Bloemen uit den vreemde, keur van
Engelsche poëzij, verzameld en overgeplant door J.J.L. Ten Kate,’ met het volgende
motto van Thomas Moore:
‘Is it not sweet....
To rove through erudition's bowers,
And call the golden fruits of truth,
And gather fancy's brilliant flowers?’

Op het gebied der epische poëzie geeft Ten Kate proeven van vertaling uit Ossian
en Milton. Van den laatste vertolkt hij de prachtigste stukken uit diens Paradise Lost,
o.a. de val der Engelen; het Scheppingsverhaal; Menschen en Engelen; en de
Verbanning uit het Paradijs.
Het volgende is eene aanhaling uit de 1ste helft van Book XI en bevat de klacht van
Eva.
‘Oh, unexpected stroke worse than of death!
Must I thus leave thee, Paradise? thus leave
Thee, native soil, these happy walks and shades,
Fit haunt of gods? where I had hope to spend,
Quiet, though sad, the respite of that day
That must be mortal to us both. O flowers,
That never will in other climate grow,
My early visitation, and my last
At even, which I bred up with tender hand
From the first opening bud, and gave ye names;
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Who now shall rear ye to the sun, or rank
Your tribes, and water from the ambrosial fount,
Thee lastly, nuptial bower, by me adorned,
With what to sight or smell was sweet; from thee
How shall I part, and whither wander down
Into a lower world, to this obscure
And wild? how shall we breathe in other air
Less pure, accustomed to immortal fruits?’

hetwelk Ten Kate in gemelden bundel aldus geeft:
‘Oonverwachte slag, veel erger dan de dood!
O zalig Paradijs! moet ik u dan begeven?
Uw grond: mijn vaderland! uw schaduwen en dreven,
Uw Lusthof, Goden waard? Waar blijft de zoete hoop,
Dat ik, bedroefd, maar toch tevrede, hier den loop
Zou sluiten van den dag, die maar zoo kort zal stralen?
O Rozen wit en rood! O leliën der dalen!
Die nergens bloeit dan hier! die vroeg en spa mijn groet
Het eerste en laatste ontfingt! O troost van mijn gemoed,
Die ik met teedre hand gekweekt heb, sints ge uw knoppen
Ontsloot, die 'k namen gaf en doopte met de droppen
Der frischheid! Wie zal u beschutten voor de zon?
Wie zal u ordnen? wie besproeien uit de bron
Van levend ambrozijn, die u heeft opgetogen?
En gij ten laatsten, gij, o wellust mijner oogen,
Mijn heilig Echtprieel! dat ik heb opgetooid
Met al wat lieflijk is en hemelbalsems strooit,
Hoe zult gij kwijnen en verdorren! hoe verbeiden
Op uw bewoners! Ach, hoe kan ik van u scheiden?
Waar zal ik dolen in een waereld, een woestijn
Bij u geleken, dor, en zonder zonneschijn!
Hoe zullen we ademen in minder reine luchten,
Wij, die gewoon zijn aan onsterfelijke vruchten?’

Uit de dramatische poëzie vinden wij in Ten Kate's bundels proeven uit Byron's Caïn
en uit zijn Manfred en uit Shakespeare's King Lear.
King Lear heeft onder zijne twee dochters het rijk verdeeld, om beurtelings bij eene
van beiden in te wonen. Weldra echter oogst hij voor al zijne weldaden de snoodste
ondankbaarheid bij zijne onnatuurlijke kinderen in. In Act IV Sc. VII beschrijft
Shakespeare de ontmoeting tusschen koning Lear en zijne dochter Cordelia, die hij
verstooten had, omdat zij hem niet vleien wilde en die nu
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haren vader vriendelijk opneemt, als hij op zijne beurt van zijne twee andere,
ondankbare dochters verstooten is.
Het volgende drukt de verontwaardiging uit van Cordelia, toen zij haren vader in
eenen deerniswaardigen toestand zag:
‘Had you not been their father, these white flakes
Had challeng'd pity of them. Was this a face
To be exposed against the warring winds?
To stand against the deep dread-bolted thunder?
In the most terrible and nimble stroke
Of quick, cross lightning? to watch (poor perdu!)
With this thin helm? Mine enemy's dog,
Though he had bit me, should have stood that night
Against my fire; and wast thou fain, poor father,
To hovel thee with swine, and rogues forlorn,
In short and musty straw? Alack, alack!
'T is wonder that thy life and wits at once
Had not concluded all. He wakes.

Hoe schoon zijn deze regels door Ten Kate vertolkt door:
De stem des bloeds behoefde niet te spreken:
Dit zilverhair alleen moest deernis smeeken!
Was dit een hoofd, om midden in d'orkaan
Voor 't loeien van den donder bloot te staan,
Om, vogelvrij verklaard, in 't rond te dwalen
Door 't flikk'ren der gekruiste bliksemstralen?
'k Had, in dien schrikb'ren nacht, mijns vijands hond,
Al had hij met zijn tanden mij gewond,
Een schuilplaats aan mijn warmen haard gegeven.
En gij laagt daar, dierbre oorsprong van mijn leven!
Op stinkend stroo verworpen in een kot
Van zwijnen en geboefte. Ach God! ach God!
't Is wonder, dat verstand en leven beiden
Met plotsling uit dit veege leven scheidden! Maar hij ontwaakt...

De lyrische en gemengde poëzie levert in dien bundel vertalingen en navolgingen
van Longfellow, Cowper, Bryant en anderen, en vooral van Thomas Moore. Deze
laatste, die velen onzer dichters stof leverde lot navolging en overzetting, leefde van
1779 tot 1852. Hij was een Ier van geboorte, studeerde aan de hoogeschool te Dublin
en begaf zich later naar Londen, om in de rechten te studeeren. Op 20jarigen leeftijd
gaf hij, onder den pseudoniem Thomas

Noord en Zuid. Jaargang 9

106
Little, zijne vertaling tan Anacreon uit, die hij aan den toenmaligen prins-regent
opdroeg, en waardoor hij in aanzienlijke kringen werd binnengeleid. Vroolijk van
aard, dichter van aanleg, begaafd met eene groote gemakkelijkheid van spreken, en
met een aangenaam, bijna muzikaal stemgeluid, werd hij spoedig de lieveling der
aristocratie en een man van groote populariteit.
Eene landsbetrekking op de Bermudes gaf hem aanleiding veel waar te nemen
met betrekking tot Amerika en de Antillen, om dat later in zijne werken te behandelen.
Een zijner voornaamste werken zijn de Irish Melodies, 125 in getal, bevattende
schoone nationale melodieën, die reeds van ouden tijd af gezongen werden, maar op
woorden, die door platheid en smakeloosheid uitmuntten. Deze verzamelde hij en
stak ze in een passender kleed, terwijl een Iersch componist, Sir John Stevenson, de
muziek nazag.
In dit werk is Moore uitmuntend geslaagd. De onderwerpen zijn echt nationaal en
de woorden duidelijk, indrukwekkend, zeer boeiend en wegslepend. De liederen
behandelen voor 't grootste gedeelte vaderlandsliefde en andere maatschappelijke
deugden, terwijl er een groot aantal gewijd zijn aan de rampen en tegenspoeden, die
Ierland getroffen hebben en wijzen op de toekomstige grootheid, die het nog bereiken
zou.
Van deze ‘Melodies’ zullen wij er eenige als proeve geven:

't Is the last rose of summer.
't Is the last rose of summer
Left blooming alone;
All her lovely companions
Are faded and gone;
No flower of her kindred,
No rosebod is nigh,
To reflect back her blushes,
To give sigh for sigh.
I' ll not leave thee, thou lone one,
To pine on the stem;
Since the lovely are sleeping,
Go, sleep thou with them.
Thus kindly I scatter
Thy leaves o' er the bed,
Where thy mates of the garden
Lie scentless and dead.
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So soon may I follow,
When friendships decay,
And from Love's shining circle
The gems drop away!
When true hearts lie wither'd
And fond ones are flown,
Oh! who would inhabit
This bleak world alone!

dat wij aldus overgebracht vinden:
't Is 't laatste der roosjens,
Dat bloeiend bleef staan:
Heur lieflijke zustren
Zijn lang reeds vergaan.
Geen bloem van heur maagschap,
Geen knopje onder 't mos,
Herhaalt meer heur zuchtjens,
Weêrkaatst meer heur blos.
Neen! 'k ga niet hardvochtig
Uw stengel voorbij:
Zijn ze allen ontslapen,
Ontslaap dan als zij!
Zoo strooi ik uw blaadjens
Al zachtkens daarheen,
En meng ze met de assche
Der uwen dooreen!
Zoo ras moge ik volgen,
Als me alles begaf,
Als Vriendschap en Liefde
Me ontzonken in 't graf.
Als al wat ons lief was,
In 't stof ligt vergaârd,
Wie bleef dan nog gaarne
Verlaten op aard'?

On Music.
When through life unblest we rove,
Losing all that made life dear,
Should some notes we used to love
In days of boyhood, meet our ear,
Oh! how welcome breathes the strain!
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Wak'ning thoughts that long have slept,
Kindling former smiles again
In faded eyes that long have wept.
Like the gale that sighs along
Beds of oriental flowers,
Is the grateful breath of song
That once was heard in happier hours;
Filled with balm, the gale sighs on,
Though the flowers have sunk in death;
So, when pleasure's dream is gone,
Its memory lives in Music's breath.
Music! oh, how faint, how weak,
Language fades before thy spell!
Why should Feeling ever speak,
When thou canst breathe her soul so well?
Friendship's balmy words may feign,
Love's are e 'en more false than they;
Oh! 't is only Music 's strain
Can sweetly soothe, and not betray!

Muziek.
Als wij niets van 't leven hopen,
Na 't verlies van 's levens vreugd,
O, hoe gaat dan 't hart ons open
Bij een feestklank uit der jeugd!
In de ziele, diep bewogen,
Rijzen de oude droomen weêr,
En uit moegekreten oogen
Straalt een lachjen van weleer!
Zwevende over rozelaren,
Streelt ons 't windjen hemelzoet:
Dus de toon uit blijder jaren,
Die ons onverwachts ontmoet.
't Windjen geurt nog om ons henen,
Als de rozenblos verschiet:
Zóó, al is de vreugd verdwenen,
Leeft zij voort in d' aâm van 't lied!
O Muziek! bij uwe akkoorden
Wordt de spraak zoo koud en schraal.
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Waarom zoekt de ziel naar woorden.
Gij slechts zijt haar moedertaal!
Liefde en vriendschap kunnen vleien,
Daar bedrog de lippen plooit:
Maar, Muziek! Uw melodijen
Streelen, maar bedriegen nooit!

After the Battle.
Night closed around the conqueror's way,
And lightnings showed the distant hill,
Where those who lost that dreadful day
Stood few and faint, but fearless still!
The soldier's hope, the patriot's zeal,
For ever dimm'd, for ever cross'd Oh! who shall say what heroes fel,
When all but life and honour's lost?
The last sad hour of freedom's dream,
And valour's task, moved slowly by,
While mute they watch'd, till morning's beam
Should rise and give them light to die.
There 's yet a world where souls are free,
Where tyrants taint not nature's bliss;
If death that world's bright opening be,
Oh! who would live a slave in this?

Na den veldslag.
De nacht heeft den loop der verwinnaars gestremd;
Een handvol, der neêrlaag ontkomen,
Staat eenzaam, de vuist aan de sabel geklemd,
En zonder 't ergste te schromen.
Ach, 't ergste is geschied! Want de hoop ligt geveld,
Vertrapt in de bloedige voren.
Reeds dit brengt de dood in 't hart van een held:
‘Op de eer na, is alles verloren!’
De droom hunner vrijheid ging vóór in het graf:
Hunne asch zal haar lauwer niet erven!
Nu wachten zij spraakloos den morgenstond af,
Om eervol bij 't daglicht te sterven.
Omhoog is een waereld, daar dwingt geen tyran,
Daar ziet ge u de vrijheid hergeven!
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En als nu de dood haar ontgrendelen kan,
Wie zou hier als slaaf willen leven?

Come o'er the sea.
Come o'er the sea,
Maiden, with me,
Mine through sunshine, storm and snows;
Seasons may roll,
But the true soul
Burns the same, where'er it goes.
Let fate frown on, so we love and part not;
't Is life where thou art, 't is death where thou art not.
Then, come o'er the sea,
Maiden, with me,
Come, where'er the wild wind blows;
Seasons may roll,
But the true soul
Burns the same, where'er it goes.
Was not the sea
Made for the Free,
Land for courts and chains alone?
Here we are slaves,
But, on the waves,
Love and liberty's all our own,
No eye to watch, and no tongue to wound us,
All earth forgot, and all heaven around us Then come o'er the sea,
Maiden, with me,
Mine through sunshine, storm and snows;
Seasons may roll,
But the true soul
Burns the same, where'er it goes.

Of zee.
Liefste, ga meê,
Over de zee!
Volg, waar gij wilt, mij naar heuvel en dal!
Wissle de wind,
Hij, die bemint,
Kent geen saisoenen, en mint overal.
Bedreigt ons de waereld, we ontvluchten haar erf;
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Gij zijt er; ik leef; gij verdwijnt; en ik sterf.
Kom, ga dan meê,
Liefste, over zee!
Meê, waar het golfjen ons wiegelen zal!
Wissle de wind,
Hij, die bemint,
Kent geen saisoenen, en mint overal.
Woont niet op zee
Vrijheid en vree?
Dreigen niet onrust en boeien aan land?
Slaaf zijn we daar:
Maar op de baar
Lacht onze liefde met teugel en band.
Geen oog dat ons ziet, en geen tong die ons wondt;
De waereld verdwijnt, en 't wordt hemel in 't rond!
Kom, ga dan meê,
Liefste over zee!
Volg, waar ge wilt, mij naar heuvel en dal!
Wissle de wind,
Hij, die bemint,
Kent geen saisoenen en mint overal!

Bilderdijk, de dichter, die tusschen de vertelling en 't heldendicht geen enkelen vorm
van poëzie heeft overgeslagen, zooals Beets zegt, valt nu onder onze beschouwing.
Onder zijne talrijke voortbrengselen zijn eenige romancen en balladen, die ruim
één deel vullen der twaalf, waarin zijne dichtwerken in 1856 bij Kruseman te Haarlem
uitkwamen. Deze alle te noemen zou hier tot geen doel leiden; zij zijn meest alle
navolgingen uit allerlei talen, veelal zonder de bron te noemen, daarbij o.a. uit 't
Oud-Schotsch, andere naar Chaucer en vele naar Ossian.1)
Deze laatste zou een dichter geweest zijn, die in de derde eeuw onzer jaartelling
in de Schotsche Hooglanden geleefd heeft.
James Macpherson, een behoeftige Schot, gaf omstreeks 1760 eenige fragmenten
van die gedichten uit. Deze waren in de oorspronkelijke (Gaelische) taal geschreven,
en door hem in 't Engelsch, in vrij bloemrijken stijl overgebracht, en behandelden
de heldendaden der oude Schotten. Dit was op zich zelve wat nieuws in de dichtkunde
van zijn' tijd en strekte om er een' glans van

1) Zie de Lijst van Mr. P a n .
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echtheid aan te geven. Het eerste werkje slaagde uitmuntend, en toen Macpherson
eene inschrijving geopend had, ten einde hem in staat te stellen in de woeste en
eenzame streken van Noord-Schotland te reizen en te verzamelen, bracht hij zeer
spoedig daarna een nieuwen voorraad dergelijke gedichten voor den dag, waaronder
vele zeer lange verhalen van heldenfeiten waren.
De ontdekking van zulk een' schat nieuwe en indrukmakende dichtvormen in een
woest land, de bijzondere schilderingen van een zeer ridderlijk geslacht in een zeer
vroeg tijdperk, de terugkeer van namen en feiten, die nog leefden in de volkslegenden
der Celtische stammen - dit alles gaf aanleiding tot eene heftige bestrijding van de
echtheid dier gedichten. Nu had Macpherson dadelijk die bestrijders tot zwijgen
gebracht, als hij de oorspronkelijke Gaelische gedichten vertoond had, maar dit kon
hij niet en beweerde, dat niemand ze kon ontcijferen, dat niemand ze kon lezen, dat
hij ze zou overschrijven en derg., en na lang redetwisten, waarin de nationale trots
der Hooglanders verbitterd werd door de ongeloovigheid der zuidelijke letterkundigen,
stelde the Highland society een uitgebreid onderzoek in, door een' brief vol vragen
aan de Gaelisch sprekende predikanten in de bergstreken, om zoodoende eene zaak
in 't reine te brengen, die bijna van nationaal belang was geworden. Uit de bewijzen,
aldus verzameld, bleek ten eerste, dat vele der namen en feiten, die in de Ossiaansche
gedichten voorkwamen, zeer algemeen waren onder de legendarische herinneringen
der Hooglanders, ja zelfs bij die der Celten van Ierland en Wales; ten andere, dat,
ofschoon eenige zaken, door de verbeeldingskracht van Macpherson voortgebracht,
in oude Gaelische gedichten gevonden worden, er toch werkelijk niets van die
brokstukken in de Celtische taal bestond. Een verder onderzoek toonde aan, dat er
nooit zulke verheven, kunstige gevoelsuitdrukkingen konden bestaan hebben bij een
volk in de 4e en 5e eeuw.
Eindelijk werd Macpherson voor een' der brutaalste en onbeschaamdste letterdieven
gebrandmerkt, die er ooit bestaan hebben. Ofschoon hij door zulke handelwijze ieders
achting verbeurde, kan het toch niet ontkend worden, dat er buitengewone
bekwaamheid toe vereischt werd, eene reeks dichtwerken te verzamelen, die door
hunne locale kleur de geleerdste mannen misleidden, en door hunne schoonheid zeer
veel lezers boeiden. Niet alleen in Engeland, maar in de meeste landen van Europa,
maakten deze stukken een' grooten opgang en werden ze in de taal dier landen
overgezet.
Dr. Johnson was de eenige, die bijna dadelijk het gcheele bedrog
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doorzag; maar de tooverkracht der liederen, de hartstocht, die er uit sprak, had aller
verstand bevangen. Geheel Europa ondervond den schok, dien verzen, die hartstocht
ademden, den volke mededeelden. In Duitschland treedt alras K l o p s t o c k op, die
zijne Barditen schrijft en K r e t s c h m a r en D e n i s (der Bard S i n e d ) nemen er
ijverig deel aan. B i l d e r d i j k vertaalt Fingal en velen gaven proeven en navolgingen
en dergelijke en zelfs de schoolleesboeken bevatten tot 1850 toe (en wellicht nog
later) in rijmelooze verzen vertalingen van O s s i a n -M a c p h e r s o n . Zelfs in 1845
gaf Dr. J.P. A r e n d nog eene vertaling van Fingal uit, met eene uitgebreide
verhandeling, waarin hij de echtheid der gedichten verdedigde en dat stuk was bestemd
om o.a. aan de Hoogleeraren S i e g e n b e e k , B a k e , H o f m a n P e e r l k a m p en
S c h r a n t te worden aangeboden. Ook het werkje van Ta l v j (Thérèse Adèle von
Jakob-Robinson) die Unächtheit der Lieder Ossians wordt daarin bestreden. De
hedendaagsche geleerden scharen zich aan de zijde van Ta l v j .
Zooals boven gezegd is, heeft Bilderdijk eenige der Ossiaansche gedichten in 't
Nederlandsch overgezet. De voornaamste zijn: De krijg van Inisthona; De gezangen
van Zelma; Fingal; De dood van Cuchullin.
Om eenigszins den forschen geest te doen kennen, die uit vele dier liederen spreekt,
nemen wij uit ‘the Poems of Ossian in English verse: The Death of Cuchullin.
Deze Cuchullin was gedurende de minderjarigheid van Cormac, den koning van
Ierland, veldoverste der Iersche stammen; hij was de kleinzoon van Caithbaith een'
Druïed, en is in de overlevering zeer vermaard wegens zijne wijsheid en dapperheid.
Nog zeer jong, trouwde hij Bragela, de dochter van Zorglan, aan wie 's dichters zang
van den dood haars gemaals gericht is. Als voogd van den jongen Ierschen koning
voerde hij het bevel in den oorlog tegen Zwaran, koning van Scandinavië. Na vele
heldendaden werd hij in een' oorlog tegen Forlath, die in Connaught tegen Cormac
opstond, verslagen op 27 jarigen leeftijd. Zijne sterkte is zoo beroemd in de Schotsche
berglanden, dat het tot een spreekwoord geworden is: zoo sterk als Cuchullin. Men
toont nog de overblijfselen van zijne burcht op 't eiland Skye.
Hark! is it Fingal's echoing shield I hear?
Or voice of other times, that strikes mine ear?
Thy notes, soft mourner, yield my soul delight,
And steal away with joy my cheerless night.
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Lovely Bragela! pour the melting lay;
O car-borne Sorglan's daughter! sing away.
It is the white wave of the rock I spy,
And not Cuchullin's sails that meet my eye;
The rolling mist oft cheats my weary sight,
When slow it rises round some ghost of night;
As on the wind its gray skirts spreading move,
I think it is the ship that brings my love.
Thy wish'd return why dost so long delay?
Haste, son of gen'rous Semo, come away!
Four times has yellow autumn crowned the plain,
Four times have wíntry storms deform 'd the main,
And rais'd the seas on blue Togorma's1) shore,
Since thus thy tedious absence I deplore;
While thou hast been amidst the roar of war,
On Erin's plains, and I at distance far.
Hills of the Isle of Mist! with answ'ring sounds,
When will ye echo to his trusty hounds?
But dark and silent are your tops on high,2)
Ye hear me not; in vain to you I cry.
And now from heav'n rolls down the dusky night;
The face of ocean fails to my weak sight;
The heath-cock's head beneath his wing is laid;
The hind and hart secure in sleep are spread;
Refresh'd from rest, they'll rise with morning's beam,
To feed along the land, or mossy stream;
But I, forlorn, still haunted by my fears,
Can find no respite from tormenting cares;
My sighs begin with the first dawn of light;
Fast flow my tears while lasts the dreary night.
Ah! then, why com'st thou not, to cease my woe,
To make my throbbing heart with joy o'erflow?
O Tura's3) chief! secure from war's alarms,
When wilt thou come to bless these longing arms?

1) Togorma, d.i. het eiland der blauwe golven, een der Hebriden.
2) Tot het bijgeloof der oude Caledoniërs behoorde ook 't zien van valsche voorteekens uit de
verschillende gedaante der onbezielde natuur. Hier leidt Bragela uit het sombere voorkomen
der haar bekende heuvels af, dat Cuchullin nooit terug zal keeren.
3) Tura, eene burcht in Ulster.
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Enough thou'st mourn'd; though I bring no relief,
My soul, Bragela, shares in all thy grief.
Pleasant has been thy voice in Ossian's ear;
Now comfort take, and to thy hall repair;
Let them light up the oak's resplendent fire;
Compos'd for rest, do thou from all retire;
Round Dunscaich's walls, the murmers of the deep
Thou'lt hear, and thy blue eyes will sink in sleep.
Thy much-lov'd prince, now crown'd with martial fame,
May come to bless thee in a pleasing dream.
By Lego's lake, whose waters darkly roll,
Cuchullin sits, the chief of dauntless soul;
His thousands near are spread along the ground,
While night's dark shades enwrap the world around.
Full in the midst, an hundred oaks displayed around
Their blaring light - the feast of shells is spread, Their dangers are forgot, - o'er all joy smiles, Old Carril with his harp the time beguiles;
Beneath a spreading tree he takes his stand,
And strikes the flowing notes with skilful hand;
His hoary locks, toss'd by the blast of night,
Wave graceful, glitt'ring to the beamy light.
The host, attentive, listens when he sings,
While to his voice he joins the sounding strings;
To blue Togorma's chief he raised the lay,
Cuchullin's friend, in danger far away.
Why, Connal, in the day of gloomy war,
When threats the storm, why art thou distant far?
The southern chiefs against our sov'reign lord,
In hostile bands have drawn the bloody sword,
While thou dost in thy sea-girt isle remain
At ease, - or do the winds thy sails detain?
Yet is not Cormac guardless and alone:
The brave Cuchullin, gen'-rous Semo's son,
His well-try'd host leads forth upon the plain,
To pour destruction on the hostile train;
He fights his battles who is known afar,
The dread of strangers and the pride of war:
He fights for him whose path is mark'd with death,
Like vapours borne by the wind's sultry breath,
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Beneath whose baleful blast the people die,
While the red sun shines dimly through the sky.’
As Carril sung, they saw a foe appear,
Who straight advanced, and dropp'd his pointless spear:
From Torlath came the bard,1) whose thousands lay
By Lego's sable surge, in dread array.
Torlath his troops' gainst car-borne Cormac drew,
By force or frand to gain his lawless view.
Before the son of songs Cuchullin rose;
But ere he asks the message of his foes,
Kindly invites him to become his guest,
And with his heroes share the genial feast.
‘Sweet voice of Lego,’ then the chief begun,
‘What are great Torlath's words, Cantela's son?
Say, will he deign in peace our feast to share,
Or does he seek to meet our arms in war?’
‘Soon as the morning ray adorns the skies,
In arms he meets thy force,’ the bard replies;
Warriors he brings in bloody strife to dare;
To fight and conquer in the lists of war;
His troops when formed upon th'embattl'd plain
Brave though thou art, their shock thou'lt scarce sustain;
But Torlath's arm is of such forceful sway,
Thou canst not stand him in the dreadful fray;
His pondrous spear, whene'er he lifts in fight,
Seems to his foes a meteor of the night:
It falls - and lo! it thins the ranks of war,
And makes the bravest stand aghast with fear;
Death on the light'ning of his sword attends,
Of foes the dread, the sure defence of friends.’
‘Think not,’ replied the chief, ‘that I'll retire
From Torlath's arm, though strong as wasteful fire,
Though brave he be as thousands in the fight,
And though his spear be of resistless might.
Know, bard, Cuchullin shall that fire withstand, Shall brave that forceful spear, that dreadful hand;
Ready I'll meet him with the rising day,

1) In oude tijden waren de barden de herauten. Wegens hun' dienst was hun persoon heilig.
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Its earliest beam shall on my blue arms play;
Meanwhile rest here and share the joyful shell,
And with thy voice, O bard, our cares dispel;
Or hear old Carril sing Temora's1) lay,
Till morning join our hosts in bloody fray.’
‘This is no time,’ he says ‘the song to hear,
While death stands ardent on the brow of war,
When low'ring hosts are ready to engage,
And roll, like roaring streams, their mingled rage.
Slimora! Why so dark dost thou appear?
Why do thy woods such silent horrors wear?
No beam does the pale moon around thee throw;
No green star trembles o'er thy shady brow;
But death-portending meteors through the glade,
And thin gray forms our frighten'd eyes invade;
Why dark and silent thus, Slimora! tell
Why on thy woods such gloomy horrors dwell?’
So song the bard, then pensive sought his way,
While Carrils answers to the plain tive lay,
The melting music charms each list'ring ear,
Like past delights rememberd with a tear;
Ghosts of departed bards repeat the strain,
And softest sounds are spread along the plain;
Slimora's woods re-echo to the noise;
The silent valleys of the night rejoice:
Thus when at noon, beneath the shady trees,
Old Ossian sits, fann'd by the gentle breeze,
When glows the sun, and o'er the neighb'ring plains
And lofty woods, a death-like stillness reigns,
The mountain-bee with flutt'ring wings he hears,
And gentle hummings strike his list'ning ears, Now near, now far, it buzzes o'er the vale,
But oft is lost amidst the rising gale,
As oft its various course it does regain,
And soon the soothing sound returns again.
The great Cuchullin then his bards address'd:
‘Your hundred voices raise, and soothe my breast;

1) Het paleis der Iersche koningen,
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Exalt your strains, alternate while you sing
The martial song of Morven's mighty king, That song wherewith his bards do cheer his night,
Wherewith they rouse and fire his soul for fight,
Until his rest is crown'd with pleasing dreams,
And through his hall the fire but faintly gleams.
Or rather let the grief of Lara rise;
Let Calmar's mother vent her heaving sighs,
While for her son his hills are sought in vain,
And she beholds his bow unstrung with pain.
Carril, upon that branch place Caithbat's shield,
And let my spear be nigh me on the field;
For, e'er to-morrow's sun has streak'd the skies,
The dreadful sound of battle shall arise.’
Then on his father's shield he lean'd along,
Loud o'er the heath arises Lara's song;
His hundred bards at distance raise the strains,
Old Carril only near the chief remains;
His harp resounds with soft melodious woe,
While to his words responsive measures flow:
‘O Calmar's mother, why towards the height,
Dost thou thus frequent bend thy aged sight?
O sag, Alclectha, why these bursting sighs?
Why o'er the desert dost thou roll thine eyes?
Thy son returns not from the field of death,
Nor these his heroes dark upon the heath.
Thou fondly think'st he comes with every noise,
Thou art deceived, - it is not Calmar's voice:
Thou only hear'st the far resounding grove,
And not the shouts of thy returning love.
Alas! Aclectha, 't is the mountain breeze,
That rolls its hollow blast among the trees.’
‘'T is not thy son, returning from the fight,
Alona cries, ‘to yield thy soul delight:
An oak thou seest o'erhanging Lora's stream,
Not Calmar coming from the field of fame.
Yet sure my eyesight fails, or I indeed
Behold a youth approach, with mournful speed;
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My brother's massy spear he lifts on high Ah me - 't is cover'd with a crimson dye!’
‘Restrain,’ Alclectha cries, ‘that starting tear, Reeking with hostile blood you see the spear;
These marks of slanghter still his arms distain,
They never from the field return in vain;
He joys the first to mingle and engage,
Where strive the valiant, and the mighty rage;
His looks alone strike terror and dismay;
Like death, through thickest rank he marks his way;
But let us ask this youth of mournful speed,
Whether Alclectha's son to death does bleed,
Or whether he returns with wonted fame,
While echoing shields his near approach proclaim?
Why dark and silent thus, o warrior, say? That Calmar is no more thy looks betray.
It is enough, - wound not mine ear, but tell
The manner of the strife, or how he fell.
O car-borne Calmar's mother! why in vain
Roll'st thou thine eyes along the heathy plain?’
As Carril sang, Cuchullin on his shield
Attentive lean'd; at distance on the field
The bards then rest from musie's soothing sound,
And sleep's soft pow'r invades them all around:
Only the son of Semo could not rest, No thoughts but those of war employ his breast.
And now the burning oaks, with dim-red rays
Gleam on the heath, and do but faintly blaze;
Not distant far, a feeble voice is heard,
And, stalking in the beam, a ghost appear'd, Great Colmar's ghost! - a gaping wound he shows
Deep in his side, - his hair disorder'd flows, O'er his pale face joy darkly shines through grief,
While to his cave he seems to ware the chief.

Wij hebben opzettelijk getracht in onze aanhaling een geheel te geven, om den lezer
te doen zien, wat Wordsworth bedoelt, wanneer hij aangaande Ossian schrijft: ‘The
conceptions of really ancient poetry are invariably simple, direct, distinct. Nature
appears to the yet unidealising eye of primitive genius, as she does to the physical
eye, well defined and vivid: but in Ossian all is
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vague, misty, phantomlike. In the early ages of poetry, as in human infancy, the
imagination coporealizes the remote: it is the last refinement of the ideal to spiritualise
the near.
The perpetual recurrence of the same images in Ossian, the grass waving in the
blast, the mist rolling around the grey rock, the lonely tomb of the warrior, the heath,
the voiceful torrent, and the dim watery phantom floating over the moonlit desert, these undoubtedly give a certain impressive wildness, and breathe over the reader's
mind a feeling of vague sadness, vastness and desolate grandeur; but the charm is
soon broken, and, after looking for a short time upon the cloudy exaggeration of
Ossian as the very top and consummation of the sublime, we return with renewed
ardour to the true, simple, unafected splend our of real poetry.1)
In Mengelingen III, 5 geeft Bilderdijk eene vrije navolging van bovenstaande proeve,
onder den naam:

De Dood van Kuthullijn.
Hoe! zou de wind op Fingals beuklaar spelen
Met zulk een liefelijk geschal?
Of koomt een zangstem in mijn' Hal
Mijne ooren met den klank der oude liedren streelen?
Zing voort, o zoete stem, zing voort!
Grij kort me een' eeuwge nacht met aangenaam herdenken,
Bragela! wordt uw hart door deernis aangespoord,

1) De scheppingen der werkelijk oude poëzie zijn onveranderlijk eenvoudig, scherp en duidelijk.
De natuur doet zich voor het nog niet idealiseerend oog van den eenvoudigen geest voor,
zooals zij zich aan het physisch oog vertoont; scherp geteekend en levendig: maar bij Ossian
is alles vaag, nevelig, spookachtig. In het eerste tijdperk der dichtkunde, evenals in de
kindsheid der menschheid, wordt datgene, wat veraf is, door de verbeelding belichaamd: het
is de voltooiing van het ideaal om te vergeestelijken, wat dichtbij is.
Het onophoudelijke wederkeeren van dezelfde beelden in Ossian, het gras wuivende in den
storm, de mist wentelend om de grauwe rots, het eenzame graf van den krijger, de heide, de
luid galmende bergstroom en het sombere nevelachtige waterspook, dat over de door de
maan beschenen woestenij zweeft - dit alles geeft, wel is waar, een' zekeren indruk van
woestheid, en ademt den geest des lezers een gevoel van onbestemde treurigheid, onmetelijke
uitgestrektheid en doodsche grootschheid toe; maar de betoovering is spoedig verdwenen,
en na een' korten tijd op de nevelachtige overdrijving van Ossian gestaard te hebben, keeren
wij met vernieuwden ijver terug naar de ware, eenvoudige, natuurlijke heerlijkheid der ware
poëzie.
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O, weiger niet, mijn hart die zoete troost te schenken,
Waarmeê het aw gezangen hoort!
Het is het blanke schuim van 't hevig-golvend meir;
Geen zeil van Kuthullijn! de nevels die me omzweven,
Bedriegen me in 't gezicht, en 't toont mij keer aan keer
De krijgsbank van mijn' held, die zeegrijk aan koomt streven.
Maar 't is een loutre schim, die, van den wind gesold,
Mijn' geest, begoocheld door 't verlangen,
Vermeestert, en mijn blos terug jaagt van mijn wangen,
Terwijl mij traan bij traan, langs hals en boezem rolt.
Wat smart ge, Zemoos zoon! o kom,
Breng, breng me u zelven weer, en 'k heb mij-zelf weerom!
Tot vierwerf heeft de Herfst met haar ontembre winden,
Togormaas stille zee beroerd.
Bragela, verr' van u, weet troost nog heul te vinden,
Terwijl ge aan verre kust 't verwoestend krijgszwaard voert.
o Heuvlen! en gij, strand, thands overdekt met wrakken,
Wen kondigt mij uw galm zijn stem, zijn' jachtstoet aan?
Wen antwoordt ge op 't geblaf van zijne trouwe brakken?
Wen zal zal zijn voetstap weer op uwe velden staan?
Maar ach! ik roep vergeefs. Mijn dierbre keert niet weder!
'k Zie de avond, die haar floers het aardrijk over trekt.
Het veldhoen heeft zijn hoofd met d' eene vlerk bedekt:
De hinde zijgt ter rust; de reebok vlijt zich neder
En smaakt den zoeten slaap, tot hem de morgen wekt:
Maar ik, ik wake om niet, in tranen, niet te droogen,
En vrage u uur aan uur van 't doove lot weerom.
Geliefde, keer o keer, en wisch ze van mijne oogen!
Kom, Erins krijgshoofd, in mijn armen! kom, ai kom!
Behaaglijk is uw stem in 't oor van Ossiaan,
o Zorlans eedle Telg! gij hebt zijn' wensch voldaan.
Ga, geef u tot het feest, geniet de dischvermaken,
En zie d' ontvlamden eik in 't juichend voorhof blaken.
't Gemurmel van de zee, die Dunskais wallen kust,
Verwekke uw droogend oog een liefelijke rust.
Uw Held moge in dien slaap verschijnen voor uw sponde,
En zalven in den droom uwe ongeneesbre wonde!
Bij Lagoos golvend meir zat dappre Kuthullijn.
De nacht omringt den held. De frissche gerstenwijn
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Wordt wijd en zijd geplengd, en honderd brandende eiken,
Die met hun heldre vlam tot aan de wolken reiken,
Verlichten 't juichend heir door 't uitgestrekte veld.
Karril aanvaardt de harp, ten vreugdetoon gesteld.
Men ziet zijn blanke kruin van 't licht des feestvuurs gloeien,
En 's grijsaarts graauwend haar langs hals en schouders vloeien.
De lof van Kolgars zoon is 't voorwerp van zijn lied,
De vriend van Kuthullijn, die Gormoos strand gebiedt!
‘Wat wordt ge, o Konnal, thans geslingerd op de stroomen!
Heel 't Zuiden voegt zich saam, om Kormak op te komen.
De stormwind geesselt u op 't ongestuime meir,
En duldt uw aankomst niet bij 't u verbeidend heir.
Maar Kormak is in staat den vijand af te wachten,
Want Zamoos dappre zoon vorleent hem moed en krachten.
Hij, aller krijgren schrik, en onweerstaanbre Held,
Hij strijdt voor Hormaks zaak en trotst hun krijgsgeweld.’
Dus zong de grijze Held wen een van 's vijands zonen
Zich in den bardendosch aan 't vierend heir kwam toonen.
Hij wierp een speer ter aard met afgebroken staal.
Hij kwam uit Torlaths naam, en voerde Torlaths taal.
Hij, Torlath, strijdbaar hoofd van Legoos zwarte banen!
o Jongling, 'k zie de dood onzichtbaar om u waren.
Hoe kort nog zwaait uw arm de forsche legerspeer!
De wakkre Kuthullijn biedt hem de plaats van eer,
En reikt hem 't schuimend vocht in d' opgeheven beker.
‘Wat laat ge, o Legoos Bard, mijn wachtend hart onzeker!
(Dus zegt hij) deel me uw last, den last van Torlath meê,
Verschijnt hij tot den strijd of brengt hij ons de vreê?’
Hij nadert tot den strijd. - Bij 't eerste morgengloren
Komt Torlath met zijn heir uw feestgejuich verstoren.
‘Gij, Koning, durft gij hem bejeegnen in 't geweer?
Ontzachlijk overal is Torlaths heldenspeer.
Hij drilt ze, en wat weêrstaat stort neder voor zijn voeten.
Den Helden beeft het hart, hem in den slag te ontmoeten.
Zijn arm ontbloot het zwaard, en alles neemt de vlucht.
Ziedaar wie Torlath is! zoo schrikbaar! zoo geducht!’
‘Wat koomt ge Kuthullijn van Torlaths krijgsspeer melden;
Zijn hart, zijn arm, zijn braaf als duizend andre helden
(Dus antwoordt de eedle Vorst); maar 'k weet wat strijden hiet,
En 't blinkend oorlogszwaard rust aan mijn zijde niet.
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De morgen zal mij vroeg den krijgsheld zien bevechten;
Dan zal de kracht des arms van de overmacht beslechten. Maar deel in onzen disch, in onze tafelvreugd,
O Bard, en schenk me een' zang die 't luistrend hart verheugt.
Aanvaard den drinkhoorn, kom, en hoor ook onze zangen.’
‘Hoe (sprak hij)! is 't nu tijd, een' feestzang aan te vangen,
Terwijl de helden zich, ten lijfgevecht gereed,
Bereiden tot een' strijd, die van geen sparen weet?
Simora!1) hoe zoo zwart, zoo donker voor mijne oogen?
Helaas, geen enkle star, die neerziet uit den hoogen!
Green straal, die u beschijnt van de overwolkte maan!
Maar 't voorspook van de dood zweeft om u af en aan,
In schimmen, van den wind door 't weemlend zwerk bewogen.
Simora! hoe zoo zwart, zoo donker voor mijne oogen?’
De jongling zwijgt en wijkt. - Karril verheft zijn' toon.
Zijn liefelijke zang, voor 't hart aandoenlijk schoon,
Was als de erinnering van vreugden, eens verloren.
't Verstorven bardendom kwam naar zijn klanken hooren.
Simora was vervuld met streelend zanggeluid,
Dat door zijn wouden galmt en op de rotsen stuit.
Het stoorelooze dal, de zwijgende valleien
Vernemen 't flaauw muzijk van deze onzichtbre reien,
(Maar dompig, en gelijk aan 't momlen van de bij,
Die door den bloemhof vliegt) en juichen even blij.
De zangtoon zweeg een' wijl. - Een honderdtal van barden
Staat vaardig, waar hun zang, waar zij geroepen werden.
‘Heft thands (zegt Kuthullijn van zangdrift aangedaan)
Den liefelijken zang van koning Fingal aan!
Dien zang, die als de slaap zijne oogleên komt bezwaren,
Zijn hart en ooren streelt, gestemd op Rijnoos snaren:
Of geeft ons Laraaslied, den moederlijken rouw
Der van heur' zoon beroofde koningsvrouw,
Wen heuvelgalm en dal vergeefs zijn' naam herhaalde,
En zij den krijgsboog zag, die, in zijn hand, nooit faalde. Karril! leg Kaitbats schild op dezen boomstronk neer,
En stel hier naast mijn' arm de vaderlijke speer;
Opdat, als 't morgengraauw de kimmen door koomt breken,
Mijn vuist gewapend zij, om 's vijands hoon te wreken.’

1) Een heuvel.
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De held leunde op zijn schild, en Laraas zang ving aan.
De harptoon drong door 't hart: het juichen had gedaan.
‘Alkletha, achtbre vrouw! wat wendt ge onrustige oogen
Naar heide en wildernis, dat ge uwen zoon herziet!
Wat ziet ge? Een jaagrenstoet, ten heuvel opgevlogen;
Maar ach! hetgeen ge aanschouwt, zijn Kalmars helden niet!
Wat hoort ge naar zijn stem? 't Is 't ruischen van de bladeren
Van 't bijgelegen woud, het bruizen van den wind.
Alkletha! 't zij in 't hart, dat ge uwen zoon voelt naderen,
Maar 't is een ijdle hoop, waarmeê het zich verblindt.
Wie staat daar over 't vlak van Laraas stroom gebogen,
Gij, zuster van den held? Ik zie zijne oorlogsspeer.
Maar ach! een duistre damp ontrukt hem aan mijne oogen!
Mijn dochter, is 't mijn zoon? o rek mijn hoop niet meer!
't Is slechts een dorrende eik, herneemt de teedre Elone;
Alleen een dorrende eik, gebogen door den wind.
O wacht slechts tot ik u 't gewenschte voorwerp toone!
Of is 't een ijdle hoop, waarmeê zich 't hart verblindt?
Wie spoedt met zulk een drift den steilen heuvel neder?
Hij draagt de legerspeer van Kalmar, rood bevlekt! 't Is vijands bloed, mijn telg: zijn speer keert nimmer weder,
Dan met het rokend bloed van duizenden bedekt.
Waar is Alklethaas zoon? gij, jongling, zoo verslagen!
Keert hij met eer bekroond? - Gij zwijgt? Hij is niet meer!
Verzwijg mij, hoe hij viel: mnn hart kan niet meer dragen;
Die doodmaar is genoeg, het zinkt er onder neer.
Wat mocht uw driftig oog langs heide en heuvel streven,
O Moeder van den held, bedroefde koningsvrouw!
Licht ware een zoete hoop uw' boezem bijgebleven,
En 't hart u niet verstikt in doodelijken rouw!’
Karril, dus luidde uw zang. - Op 't bochtig schild gelegen,
Lag de eedle Kuthullijn met d' arm in 't gras gezegen.
De barden rustten op hun harpen, en de slaap
Sloop zachtkens in de borst van elken legerknaap.
't Was Zeemoos zoon alleen, die waakte. Zijn gedachten
Gevestigd op den krijg, lag hij den dag te wachten.
De brandende eik verviel en ging, al smeulende, uit.
Een kwijnend licht breekt voort! een aaklig stemgeluid
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Verneemt zich! Kalmars geest met ongekemde hairen
En zwevende op de mist, koomt voor zijne oogen waren.
De wond zijns boezems gaapt; zijn oog staart fier en straf;
Hij treedt tot Kuthullijn, en wijst hem op zijn graf.

't Was natuurlijk, dat Bilderdijk in Robert Southey (van 1774 tot 1843), zijn' vriend,
die hem evenzeer bewonderde en waardeerde, als deze door Bilderdijk werd
bewonderd en gewaardeerd, eene geschikte aanleiding vond om zijne zucht tot
navolging te vieren. De keuze uit Southey's werken bepaalde zich echter tot een
geheel ander gebied dan wij zooeven beschouwd hebben.
Southey is een zeer vruchtbaar schrijver en dichter geweest; die laatste
hoedanigheid bezorgde hem in Engeland een' goeden naam, hoewel sommigen zijne
poëzie niet hoog stelden. Hij behoorde met Wordsworth en Coleridge tot de
zoogenaamde Lake poets, en vormde met hen, De Quincey en Wilson de zoogenaamde
Lake-school. Zij worden zoo geheeten, omdat zij in 't Lake-district, in Westmoreland
en Camberland te zamen kwamen. Ze waren nauw aan elkaar verbonden maar
vormden in geenen deele eene school. Daartoe is er te groot verschil in de wijze van
scheppen en uitdrukken zoowel als in de opvatting van het karakter der kunst bij de
verschillende dichters waar te nemen. Wordsworth had er zich in 1793 met der woon
gevestigd. Hunne pogingen hadden ten doel op eene krachtige wijze mede te werken,
om de poëzie te hervormen.
Southey heeft een veel bewogen leven gehad. Reeds op 12 jarigen leeftijd werd
hij van de Westminsterschool verwijderd, wegens 't schrijven van een tijdschrift the
Flagellant, waarin hij een heftig artikel schreef over lichamelijke straffen. In Oxford
trachtte hij te vergeefs zooveel Latijn en Grieksch te leeren, dat hij Tacitus en
Homerus zou kunnen verstaan. Daarna wilde hij predikant worden, doch hij zag
spoedig, dat zijne godsdienstige gevoelens weinig strookten met die van een'
godsdienstleeraar. Toen leerde hij Coleridge kennen, die hem 't plan voor zijn werk,
Pantisocracy mededeelde en deed kennen. Vol bewondering hiervoor besloot Southey
met zijn' vriend Robert Lovell een' dichtbundel uit te geven. Deze bracht hem echter
weinig roem op, evenals een episch gedicht Joan of Arc. Eenigen tijd later vinden
wij hem in Lissabon, reizende met zijn' oom, die zich zijner had aangetrokken. In
1813 werd hij tot Poet-Laureate (hofdichter) benoemd en in 1835 ontving hij van 't
gouvernement onder Sir Robert Peel een pensioen van 300 p. st. 's jaars. De vier
laatste jaren van zijn leven verviel hij tot een' staat van volkomen kindschheid. Bij
zijn overlijden liet hij zijn'
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kinderen 12000 p. st. en eene zeer kostbare boekverzameling na.
Als dichter, oudheidkundige, criticus en geschiedschrijver heeft hij zelfs meer
geschreven dan Walter Scott. De lijst zijner werken, onder zijn' eigen naam
uitgegeven, telt 109 boekdeelen. Daarenboven leverde hij nog een groot aantal
artikelen aan verschillende tijdschriften, die hem als een' geleerde bij uitnemendheid
doen kennen en de vrucht blijken te zijn van lange en grondige studie. Zijne
bibliotheek was de wereld, waarin hij zich 't meest en 't liefst bewoog. Hij zelf zegt
dienaangaande:
‘My days among the dead are passed;
Around me I behold,
Where 'er the casual eyes are cast
The mighty minds of old:
My never-failing friends are they,
With whom I converse night and day.’1)

Zijn werk Joan of Arc werd door de meeste dagbladen toegejuicht, omdat daarin
republikeinsche beginselen werden verkondigd. De kunstrechters veroordeelden
echter de poëzie om de beginselen en sleepten het publiek, dat van den
republikeinschen geest afkeerig was, in hun oordeel mede.
In Madoc, dat evenals het vorige werk in rijmlooze versmaat geschreven is, wordt
een vorst uit Wales voorgesteld, die in de 12e eeuw het westelijk wereldrond wil
ontdekken; zijn strijd tegen de Mexicanen en zijne pogingen om dat volk te ontheffen
van zijne wreede afgoden, maken den hoofdinhoud van dit werk uit. In the Curse of
Kehama behandelt Southey de mythologie der Hindoes, en in Roderick, the Last of
the Goths beschrijft hij de straf en 't berouw van den laatsten Gotischen koning van
Spanje, die, na zich door zijne ondeugden, wreedheid en onderdrukking gehaat
gemaakt te hebben, eindelijk de onschuld zoekt te belagen van Florinda, dochter van
graaf Juliaan. Deze laatste levert uit wraak zijn land over aan de Mooren.
Vervolgens beschrijft de dichter den onwil, die bij de bevolking tegen de Mooren
ontstaat, den daarop volgenden opstand tegen hun bewind, en de terugkomst van
Roderick in den grooten slag, die aan het Moorsch bewind een einde maakte.
Dit uitgebreide dichtwerk is door Vrouwe Bilderdijk in het Nederlandsch vertaald
onder den titel Rodrigo de Goth, Koning van Spanje.

1) Mijn leven wordt te midden der dooden doorgebracht; waar ik ook toevallig mijne oogen
heenwend, zie ik de groote geesten der oudheid: zij zijn mijne vrienden, die mij nooit verlegen
lieten, en met wie ik dag en nacht spreek.
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De critiek heeft dikwijls Southey's werken langdradig en eentonig genoemd; de
Lake-poets evenaarde hij dan ook maar weinig: hij was meer thuis in de boeken dan
in de natuur; hem ontbrak levendigheid en frischheid van voorstelling der feiten; hij
was eer een navolgend dan een scheppend dichter; hij kon zich alleen krachtig
uitdrukken als hij zich op een vaak betreden terrein bewoog.
Zijne groote populariteit heeft hij te danken aan zijne balladen. Daaronder zijn er
eenige zeer schoon en overbekend, b v. Mary, the Maid of the Inn; the Old woman
of Berkeley en the Well of St. Keyne. B i l d e r d i j k , Va n L e n n e p , Va n
Z e g g e l e n , To l l e n s hebben achtereenvolgens S o u t h e y vertaald.
Het volgende is een der gedichten, die Bilderdijk in navolging van Southey schreef.

The Old Man's comforts.
‘You are old, Father William,’ the young man cried,
The few locks that are left you are gray;
You are hale, Father William, a hearty old man,
Now tell me the reason, I pray.’
‘In the days of my youth,’ Father William replied,
‘I remember'd that youth would fly fast,
And abused not my health and my vigour at first,
That I never might need them at last.’
‘You are old, Father William,’ the young man cried,
‘And pleasures with youth pass away;
And yet you lament not the days that are gone,
Now tell me the reason, I pray.’
‘In the days of my youth’, Father William replied,
‘I remember'd that youth could not last;
I thought of the future, whatever I did,
That I never might grieve for the past.
‘You are old, Father William,’ the young man cried,
‘And life must be hastening away;
You are cheerful, and love to converse upon death!
Now tell me the reason, I pray.’
‘I am cheerful, young man, Father William replied;
Let the cause thy attention engage;
In the days of my youth I remembered my God!
And He hath not forgotten my age.’
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De omzetting is even zangerig en vloeiend in het welbekende:

Genoegelijke Ouderdom.
Oud zijt gij, Paai Witbol, sprak laatstmaal een knaap,
Grijs zijt gij, en kaal op de pau.
Nog zijt gij gezond en nog lustig ter been;
Ai, zeg mij de reden daar van.
Toen 'k jong was, sprak Witbol, en moedig en frisch,
Begreep ik, de jeugd is als gras;
En 'k heb mijn gezondheid en kracht niet misbruikt,
En dit komt mij oud nog te pas.
Oud zijt gij, Paai Witbol, hervatte de knaap,
En toch nog het leven niet moe;
Maar echter betreurt gij 't verlorene niet.
Ai, zeg mij, waar komt dat bij toe?
Toen 'k jong was, sprak Witbol, en moedig en frisch,
Begreep ik, de Jonkheid veroudt.
Ik dacht op de toekomst in wat ik bestond,
En schuwde wat eenmaal berouwt.
Oud zijt gij, Paai Witbol, hervatte de knaap,
En 't eind van uw leven spoedt aan;
Toch zijt gij nog vrolijk en spreekt graag van 't graf,
Ai, zeg mij, waar komt dat van daan?
'k Ben vrolijk, en peins graag en spreek van het graf,
Sprak Witbol, gedenk er mij bij!
In 't bloeien mijns levens dacht ik aan mijn God,
En God, in mijn grijsheid, aan mij.’

Alexander Pope, de Engelsche Boileau, die dezen tot in bijzonderheden gelijkt, en
met wien Bilderdijk zoo vele punten van overeenkomst had in karakter en geaardheid,
moest hem wel stof geven tot verwerking.
In de eerste plaats komen hier zijne Essays in aanmerking.
Pope van 1688-1744, was zwak van gestel en wanstaltig van persoon, had echter
een veel beteekenend gelaat en oogen vol gloed en teederheid. Van zijne vroegste
jeugd gaf hij blijken van verstandelijke ontwikkeling en toonde grooten lust in de
letteren en hare beoefenaars. Bekend is de staalgravure, waarop men Pope op
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12-jarigen leeftijd met een vriend in Will's koffiehuis vindt, ten einde Dryden, die
daar op gezette tijden kwam, te mogen zien en te hooren spreken.
Pope begon zijne letterkundige loopbaan met de uitgave zijner Pastorals. In 1711
verscheen zijne Essay on Criticism, welk werk door Addison zeer geprezen werd,
en den dichter aanstonds populariteit verschafte. De voorschriften, daarin gegeven,
komen overeen met hetgeen Horatius daaromtrent gezegd heeft, maar Pope's
bewijsgronden zijn gegeven met eene kracht, bevalligheid, zaakkennis en
zoetvloeiendheid, die genoemde schrijver mist. Men vergelijke hiermede B o i l e a u
L' Art Poétique waar Horatius Ars poetica meer op den voet gevolgd is, zonder de
scherpe teekening en de groote diepte van Pope's werk, dat alleen niet veronderd is
en voor een groot deel steeds waar zal blijven.
Wat Pope's roem voor altijd gevestigd heeft is The Rape of the Lock, een spotdicht
zooals Boileau er een in den Lutrin gaf. De Engelschen noemen dit genre Mock-heroic
poems.
De held van 't gedicht, Lord Petre, is iemand van aanzienlijke afkomst en een
toongever aan 't hof van koningin Anna. Op zekeren dag had hij Arabella Fermor,
eene schoone jeugdige hofdame eene haarlok ontroofd. Deze afgeknipte haarlok nu
gaf den dichter aanleiding tot de samenstelling van zijn gedicht. In plaats van, zooals
toen veelal gebruik was, goden en godinnen te laten optreden, bediende hij zich van
sylphen of goede en gnomen of kwade geesten, bestemd om invloed op de daden der
menschen uit te oefenen. Het gedicht is in 5 canto's verdeeld. In de 5e wordt een
hevig gevecht beschreven tusschen de beaux en de belles. Velen van de eersten
komen om door de blikken hunner schoone tegenstanders; in 't midden van den strijd
wordt de haarlok gegrepen en opgenomen in de lucht, waar zij van dien tijd af prijkt
onder den naam van het welbekende sterrenbeeld Het haar van Berenice.
Ofschoon Pope omgang had met de beroemdste mannen van zijnen tijd, zooals
Swift, Bolingbroke, Gay en anderen en dus alle reden had om met zijn lot tevreden
te zijn, gevoelde hij zich niet gelukkig en was hij dikwijls slecht gehumeurd, misschien
wel een gevolg van zijn' lichamelijken toestand; deze ontevredenheid openbaarde
hij vooral door satirische aanvallen op schrijvers, die in bekwaamheid ver beneden
hem stonden. Deze aanvallen bleven niet onbeantwoord en verbitterden zijn leven
zeer.
De voornaamste en bekendste zijner satires is The Dunciad in 1728 uitgekomen.
Het gronddenkbeeld daartoe schijnt hij ontleend
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te hebben aan Mac-Flecknoe van Dryden. De meeste personen, die hij in dit werk
aanvalt, zijn zoo weinig bekend, dat zij 't alleen aan Pope's satire te danken hebben,
dat zij aan de vergetelheid ontrukt zijn. De aanval is zoo hevig, de kritiek zoo geweldig
en de conclusie zoo verpletterend, dat een tweede werk van die kracht met zooveel
geleerdheid geschreven, nauwelijks te vinden is. In 't laatste deel van dit gedicht
geeft Pope eene schets van 't trapsgewijze afnemende verval van den smaak en de
geleerdheid in Europa; dit gedeelte moet een der edelste uitingen van zijn genie zijn.
Omstreeks denzelfden tijd vervaardigde hij The Essay on Man. Hierin beschouwt
de schrijver in vier korte brieven den mensch in zijne betrekking tot het heelal, tot
zich zelven, tot de maatschappij en in verband met zijn streven tot geluk. Pope heeft
in dit werk getoond hoe gemakkelijk hij bewijsgronden in versmaat wist te behandelen
en zijne gedachten kort en krachtig wist samen te vatten.
Uit deze Essay geven wij hier eene kleine aanhaling, namelijk het begin van den
tweeden brief.
Know then thyself, presume not God to scan;
The proper study of mankind is man.
Placed on this isthmus of a middle state,
A being darkly wise, and rudely great:
With too much knowledge for the skeptic side,
With too much weakness for the stoic's pride,
He hangs between; in doubt to act, or rest;
In doubt to deem himself a God or beast;
In doubt his mind or body to prefer;
Born but to die, and reas'ning but to err:
Alike in ignorance, his reason such
Whether he thinks too little or too much;
Chaos of thought or passion, all confused;
Still by himself abused, or disabused;
Created half to rise, and half to fall;
Great lord of all things, yet a prey to all;
Sole judge of truth, in endless error hurled,
The glory, jest and riddle of the world.

H.A. Taine zegt in zijne Histoire de la Littérature anylaise: ‘Een schrijver uit de
school van Buffon zou verrukt zijn van bewondering, wanneer hij zoovele
letterkundige schatten in zulk eene kleine ruimte verzameld zag.’ En Swift heeft in
zijn gedicht My own death 4 regels aan Pope's nagedachtenis gewijd, aldus:
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In Pope I cannot read a line,
But with a sigh I wish it mine:
When he can in one couplet fix
More sense than I can do in six.1)

Bilderdijk vond in 't didaktisch en kritisch gedeelte van Pope's arbeid veel behagen
en verhaalde enkele stukken. Bovenstaande aanhaling uit Pope vertolkt hij in zijn
De mensch door:
Ken dan u-zelv', o mensch; maar wil u niet verkloeken,
Om 't Goddelijk geheim der Almacht door te zoeken.
De mensch is 't voorwerp, dat des menschen oefning past.
Een Landstrook, wederzijds van holle zee omplast,
Die 't rijk der Geesten hecht aan dat der bloote dieren,
Belet hem, wijd en zijd nieuwsgierig rond te zwieren,
Hij, in dees middelstand van licht en duisternis,
Waar 't schittrendst van zijn glans in damp bedolven is,
Te wijs om in een nacht van Twijflarij te dwalen;
Te zwak, om met den trots des Stoïcijns te pralen;
Geslingerd tusschen beide in 't onbestemdst gevoel!
In rust en werkzaamheid gelijklijk zonder doel!
In twijfel, of zijn' geest of lichaam voor te trekken,
En in zich-zelv' een God of nietig dier te ontdekken!
Wien 't leven sterven doet, de reden-zelv' misleidt!
Wien 't sterke licht verblindt zoo zeer als donkerheid!
Verwarde mengelklomp door rede en drift bewogen,
Nu, door zich-zelv' verlicht; dan, door zich-zelv' bedrogen!
Die, half geschapen ter verheffing, half ten val,
De heer van alles, en de prooi is van 't Heelal.
Hij, die de waarheid richt, en zelf in 't duister dwarrelt;
Hij is de roem, de spot, en 't raadsel van de wareld!

Hebben wij totnutoe van de Nederlandsche schrijfsters slechts terloops gesproken,
met uitzondering van de Dames Wolff en Deken, dan is dit, dewijl zij zich met
betrekking tot onze beschouwing slechts hebben doen kennen als vertaalsters,
gcenszins als navolgsters van de eene of andere richting in de Engelsche letterkunde.
Thans echter blijven wij eerbiedig eenige oogenblikken staan voor eene vrouw,
die de grootste romanschrijfster van Nederland kan

1)

‘Ik kan in Pope geen regel lezen
Of wensch: och, mocht 't de mijne wezen:
In één regel weet hij meer te zeggen
Dan ik er wel in zes kan leggen.’
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genoemd worden, van wie Dr. Wilkens, vroeger bibliothecaris der k.k. bibliotheek
te Weenen, in een' brief aan mevrouw Groen van Prinsterer schreef:
‘Ik heb grooten eerbied voor geesten van den eersten rang. Tot dezen behoort de
schrijfster van Het Huis Lauernesse en van de romans aan Leycester gewijd. Zij bezit
niet alleen eene veelomvattende kennis van de periode, die zij behandelt, tot in de
kleinste details van het huiselijke toe, maar kan daarenboven het scherpe oog der
mannen van het historische vak zonder vrees trotseeren. Zij heeft de scheppende
macht der toovenaars, die het verleden uit de dooden opwekken in de volheid van
het leven, in vleesch en bloed. Wie kent niet de bijna onoverkomelijke moeilijkheden
van den gefingeerden dialoog in den historischen roman? Zij heeft ze volkomen
overwonnen en in dit opzicht aanspraak op een deel der lauweren van Walter Scott.’
En inderdaad, nevens Van Lennep, Beets, Van Limburg Brouwer, Oltmans en
anderen werd mejuffrouw Toussaint ook door den schrijver der Waverley Novels
bezield, die altijd in de geschiedenis van zijn eigen vaderland stof vond voor zijne
historische verhalen en alzoo het nationale element op den voorgrond plaatste.
In 1813 geboren, bevond zich deze schrijfster, toen zij hare toekomstige loopbaan
gekozen had, in 't tijdperk, waarin een algemeen ontwaken plaats had uit de
dommeligheid en verslapping, die op het einde der 18e eeuw het kenmerk waren van
bijna allen, die zich op letterkundig gebied bewogen.
Aan die beweging zou zij zich voortaan met hart en ziel wijden, het was voor haar
nog maar de vraag, wien zij zich als voorbeeld zou stellen, Scott of Byron. Beiden
onderscheidden zich in hare opvatting zeer van het Fransche classisisme, dat nog
gehuldigd werd door D.J. Van Lennep, Geel en anderen.
Reeds vroeger wezen wij op Richardson, als den vader van den modernen,
zielkundigen roman. Ook Scott deden wij als voorganger van Mr. J. Van Lennep en
als 't hoofd van eene nieuwe school kennen. Maar ook Byron oefende, na 't verschijnen
van zijn Child Harold, Giaour, Corsair en Lara, in 1813 en '14, al dadelijk zulk een'
invloed uit, dat velen, waaronder Beets en Mr. Van Lennep, met hem dweepten.
Va n L e n n e p , die zoo diep was doorgedrongen in den geest der Engelsche taal,
had dadelijk de hooge waarde van Scott's grootere dichtwerken ingezien en hoe zeer
hij ze bewonderde, bleek spoedig uit de uitgave zijner daarnaar bewerkte
Nederlandsche Legenden.
Na Byron's optreden met zijne forsche en hoogst romantische
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scheppingen in verzen, had Scott de lier aan de wilgen gehangen en zijn roem gezocht
en gevonden in zijne prozawerken. Betooverd werd Nederland thans door de
vertalingen van Byron, om strijd door Beets en Van Lennep bewerkt, en het jongere
geslacht genoot deze uitingen van hartstocht, zoo vreemd op Nederlandschen bodem.
Maar de kalme Nederlandsche geest zegepraalde over een ontwakend gevoel en
weldra moest Byron voor Scott wijken, daar het bedaarde, degelijke en
eerbiedwekkende van den laatste veel meer strookte met het Nederlandsche flegma
dan 't hartstochtelijke van den eerste.
Zeer spoedig dan ook openbaarde zich die geest voor Scott bij mejuffrouw
Toussaint, en wel in 1837, toen zij haren eersteling Almagro uitgaf, een werk, waarin
zij hoofdzakelijk door hare fantasie geleid werd, en dat door de kunstrechters nog
niet onder de historische werken kan gerangschikt worden, al doet zij daarin nu eens
aan Scott en dan aan Byron denken.
Een jaar later verscheen De Graaf van Devonshire, romantísche episode uit de
jeugd van Elisabeth Tudor. Hierin is de invloed van Scott duidelijk zichtbaar, al zegt
de schrijfster in haar ‘woord aan den lezer’: Na Walter Scott zich te wagen aan eenen
geschiedkundigen roman, die op Engelschen bodem speelt, is eene vermetelheid,
wel geschikt, om een helderziend publiek tegen zich in te nemen. ‘Dat veroorlooft
zich alleen de onkunde of de eigenwaan!’ is de afkeurende kreet, dien ik in
verbeelding reeds hoor. En toch, die den moed niet heeft het hoogste tot model te
kiezen, zal spoedig beneden het middelmatige zinken, en hij, die zich nooit durft
verheffen tot een streven naar het min bereikbare, zal ook weinig bezield zijn bij het
volgen van het effene pad, dat hij zich met zooveel angst heeft afgebakend. Indien
ik het dus ondernomen had, ware het slechts een dier stoute sprongen geweest naar
een doel, dat te ver aflag, die, ik weet het, dikwijls met eenen val eindigen, doch
welke ook wel eens het kenmerk kunnen zijn van heilige kunstverrichting en
zelfbewuste kracht.’
De kunstrechters, met Potgieder voorop, voorspelden de schrijfster dat zij een
sieraad onzer letterkunde zou worden, zoo zij haren voortreffelijken aanleg door
ijverige studiën ontwikkelde en volmaakte; toch vond hij ‘De Graaf van Devonshire’
te weinig historisch om als een historische roman in den trant van Sir Walter Scott
te kunnen gelden.
Dat zij zich de wenken, haar door de critici gegeven, ten nutte maakte, bewijzen
zoovele werken, die daarna 't licht zagen, werken, waarin zij, in 't eene meer dan in
't andere, zooals Busken
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Huet in zijne Litterarische Fantasiën zegt: ‘groote verbeeldingskracht, groote
redenaarsgaven, groote visioenen en groote gevoelens’ openbaart, niettegenstaande
diezelfde criticus later beweert, dat ‘onze talentvolle romancière sommige
ondergeschikte kwaliteiten mist.’
Van al hare werken zijn de voornaamste hare Leycester-triologie, n.l. Leycester
in Nederland, De vrouwen van het Leycestersche tijdvak en Gideon Florensz, Het
Huis Lauernesse, dat vroeger algemeen voor haar beste werk gehouden werd, totdat
de moderne romans uit hare derde periode haar opnieuw op den voorgrond drongen
en haar vooral de waardeering van het jongere geslacht deden verwerven. Eene Kroon
voor Karel den Stoute, Graaf Pepoli, De verrassing van Hoei en De Delftsche
wonderdokter.
Wij zouden aan het verband van het geheel meenen te kort te doen, indien wij, na
het voorgaande, niet een oogenblik wijdden aan Potgieter, Bogaers, Schimmel,
Lodewijk Mulder en Lindo, allen schrijvers, die, de een meer dan de ander, zich een'
Engelschen schrijver tot model kozen, of eenige hunner voortbrengselen in een
Nederlandsch kleed gestoken hebben.
Humoristen heeft onze letterkunde niet veel aan te wijzen, en die er zijn, hebben
hun' humor, behalve aan zich zelven, grootendeels aan buitenlandschen, en wel aan
Engelschen invloed te danken.
Thackeray heeft ons in zijn werk The English humourists of the nineteenth century
achtereenvolgens doen kennen: Swift; Congreve en Addison; Steele; Prior, Gay en
Pope; Hogarth, Smollett en Fielding, Sterne en Goldsmith.
Deze namen kunnen wij gerust aanvullen met die van Thackeray, Dickens, Lamb
en Leigh Hunt.
Alleen de zes laatstgenoemden hebben bij ons navolgers gevonden.
E.J. Potgieter heeft onder den titel Tafelkout in 1840 bij Frijlink te Amsterdam
een 21tal schetsen naar William Hazlitt uitgegeven.
Deze Hazlitt was een der beroemdste ‘critical esssayists’, die er zich vooral op
heeft toegelegd om de studie der oude Engelsche poëzie, bijzonder die uit den tijd
van Elisabeth te doen herleven. Hij was dan ook goed in die oude Engelsche schrijvers
thuis. Wanneer het met zijn' zin overeenkwam, want van wispelturigheid was hij niet
vrij te pleiten, dan wist hij zeer krachtig en vernuftig over de beteekenis hunner
werken te schrijven. De voornaamste zijner literarische voortbrengselen zijn: Spirit
of the Age; Characters of Shakespeare's Plays en The life of Napoleon, behalve
talrijke critische bijdragen in the Examiner en the Edinburgh Review.
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Potgieter zegt in zijne voorrede van hem: ‘Hazlitt's leven mag eene belangrijke studie
heeten van het martelaarschap eens schrijvers, die slechts naar waarheid streeft, en
tot geen prijs afstand wil doen van het recht om zich zelven eerbied toe te dragen; over de donkere partijen: miskenning door vrienden en verguizing door vijanden;
over de helaas! nog zwaarder geschaduwde, staatkundige partijhaat en bittere
melancholie werpt de onafhankelijkheid van karakter, welke hij wist te bewaren, een
schitterend licht.
De critische geest, die de Tafelkout kenmerkt, kan wel de reden zijn, dat Potgieter
zich tot dezen schrijver aangetrokken gevoelde.
In genoemd werk vindt men beschouwingen over Respectabele lui; het karakter
van John Bull; een landschap van Nicholas Poussin; het karakter van een koning;
waarom romanhelden zulke flauwerts zijn en andere.
Het spreekt van zelf, dat wij in een paar bladzijden geene proeve kunnen geven
tot staving van al het hierboven gezegde. Toch kenschetst het volgende gedicht
Potgieters dichttrant volkomen. Het is eene vertaling van Cowper's Aankomst van
den postknecht in een afgelegen dorp te vinden in het stuk De Brievenbel.
‘Hoor! 't luid gekrijsch des hoorns klinkt wijd en zijd
Van gindsche brug, wier lengte 't vlak beschrijdt
Des wintervloeds, die 't rimpelloos gezigt
Der maan weerkaatst, een spiegel voor haar licht.
Hij komt, heraut van 's werelds driftenschaar,
Een riem om 't lijf, met kegels in het haar,
Ter knie beslikt, den rug met nieuws belaên
Van volk bij volk, - daar komt hij zorgloos aan,
En klapt de zweep, dat zelfs het grootje 't hoort
Aan 't spinnewiel, en ijlt ter herberg voort:
Daar beidt men 't pak. Hij geeft het, drinkt en spoedt
Zich weg en fluit. Die knaap heeft geen gemoed;
Trots wind en kou, toch vrolijk! Boô der smart
Voor duizenden, ter nood voor enkler hart
Gezant der vreugd; - het treft, het deert, het deert hem niet!
Een buurt in asch, het wanklend staatscrediet,
Geboorte-, doods- of blijde huwlijksmaar,
Noch brievental van tranen nat en zwaar,
Waarin de blik der droeve lijders dreef,
Terwijl hun hand de jammerklagte schreef,
Noch bede of zucht van minnaar of van maagd,
Wier blakend hart om 't foltrend afzijn klaagt,
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Stoort hem of 't ros een oogwenk in hun rust,
Zich 't lief noch leed van beider last bewust.’

En tuigt de volgende beschouwing genomen uit het stuk Over het lezen van uieuwe
boeken niet evenzeer voor schrijver en vertaler?
‘Een nieuw werk is eene soort van buit of prijs: wij zetten ons op den rechterstoel,
en vellen er vonnis over; wij kunnen het naar lust anderen afraden of aanbevelen,
het in den ban doen of ten hemel verheffen, en al de vragen beantwoorden van hen,
die het nog niet hebben gelezen en er een verslag van verwachten; - wij kunnen op
die wijze de vlugheid van ons oordeel en de onafhankelijkheid van onzen smaak
doen blijken, eer de wereld den tijd heeft gehad, er eene meening over uit te brengen.
Zoo wij zelve niet schrijven kunnen, wij worden, door er ons op die wijze mede bezig
te houden, eene soort van deelhebbers na het feit. Schoon wij niet de vader zijn van
het wonderkind, dat misschien “half voldragen ter wereld is gekomen”, zonder de
hulp van gelik of gebluf, nemen wij echter bij zulk eene gelegenheid den post van
baker en minnemoêr op ons, met al de geheimzinnige wigtigheid, die wezens eigen.
Zoo wij de lezing uitstellen, moeten wij het oordeel van anderen volgen; zoo wij ons
er mede reppen, mogen wij anderen de wet stellen. Het is minder een wedloop om
het eerst onderricht te zijn, dan iemand eene vlieg afvangen om te mogen kakelen
en meestertje spelen. Het laatst uitgekomen boek is het eerste, waarover de menschen
spreken, het eerste waarnaar de menschen vragen. Het is het onderwerp sur le tapis
- de hangende zaak. Het is de jongste candidaat voor toejuiching (der eischen van
anderen hebben wij reeds regt gedaan); hij wendt zich om die goedkeuring tot ons
en tot ons alleen. Onze voorzaten kunnen in deze zaak niets te zeggen hebben, hoe
vele andere zij er voor ons al afdeden; toekomstige eeuwen zullen er, naar alle
waarschijnlijkheid, hun hoofd niet mede breken; wij zijn de gezworenen tot deze
zaak benoemd.
Hoe hard zou het dus zijn, zoo wij geen gebruik mogten maken van ons
onmiddellijk voorregt om vonnis van leven en dood te wijzen, - zoo wij onwetend
moesten schijnen van datgene, waarvan de gansche wereld den mond vol heeft, zoo wij achterlijk moesten blijven bij het beschaafde, het wel onderrigte, het
fatsoenlijke gedeelte des menschelijken geslachts, - zoo wij den mond moesten
houden en druiloorig zitten toekijken, als de gansche wereld om ons heen zich
verhoovaardigt en in de wolken is, op geen'
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anderen grond, dan dewijl zij een boek hebben gelezen, dat wij nog niet lazen!
Boeken, die eerst later zullen worden geschreven, kunnen door ons niet worden
beoordeeld; zij, die vroeger werden uitgegeven, hebben lang te voren die pijniging
ondergaan; maar een nieuw boek is de eigendom, de prooi der botste, meest
alledaagsche kritiek, die er zegevierend op lostrekt: er is nog geen verslag van gedrukt;
men weet er zoo weinig van; deszelfs eindelijk lot is nog zoo onzeker, dat
nieuwsgierigheid, onbescheidenheid en ijdelheid zich reppen om de ijle lucht, waarin
het schijnt te zweven, zoo ras, zoo lang mogelijk te vullen. Een nieuw boek opent
een onafzienbaar veld voor baldadigheid en snoeshanerij; - het is de papegaai, naar
wien het elk geoorloofd is een schot te wagen.’
Mr. A. Bogaers (1795-1870) geeft in zijn Togt van Heemskerk naar Gibraltar, een
gedicht, in den verhaaltrant van Scott en Byron geschreven.
Zijn eerste voortbrengsel was Dichtbloemen uit den Vreemde, vooral uit Duitsche,
Engelsche, Fransche en Italiaansche hoven geplukt. In 't Engelsch leverden hem
Southey, Parnell, Mackay, Tennyson en Longfellow de stof.
Deze laatste werd in 1807 te Portland in Maine geboren. Na eene driejarige reis
door Europa werd hij leeraar in de moderne talen aan het college zijner geboorteplaats.
Zijne werken zijn met roem bekend; ofschoon somtijds niet van kunstmatigheid vrij
ie pleiten, zijn zij met gevoel en teederheid geschreven. Zijne voornaamste gedichten
zijn: Voice of the Night, Evangeline, een dichterlijk verhaal in hexameters, in vele
talen vertaald, in 't Nederlandsch door S.J. Van den Bergh en B. Ph. De Kanter, The
Golden Legend, Hiawatha, The Spanish Student, een klein drama, en The Courtship
of Miles Standish. Tot de beste worden gerekend Outre-Mer or Sketches from beyond
Sex en Hyperion reis-, dag- en levensboek van een' Amerikaan.
Van Longfellow heeft Bogaers eenige gedichten overgebracht, o.a.

The Village Blacksmith.
Under a spreading chestnut tree
The village smithy stands;
The smith, a mighty man is he,
With large and sinewy hands;
And the muscles of his brawny arms
Are strong as iron bands.
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His hair is crisp, and black and long,
His face is like the tan;
His brow is wet with honest sweat,
He earns whate'er he can,
And looks the whole world in the face,
For he owes not any man.
Week in, week out, from morn till night,
You can hear his bellows blow;
You can hear him swing his heavy sledge,
With measured beat and slow,
Like a sexton ringing the village bell,
When the evening sun is low.
And children coming home from school
Look in at the open door:
They love to see the flaming forge,
And hear the bellows roar,
And catch the burning sparks that fly
Like chaff from a thrashing floor.
He goes on Sunday to the church,
And sits among his boys;
He hears the parson pray and preach,
He hears his daughter's voice,
Singing in the village choir
And makes his heart rejoice.
It sounds to him like her mother's voice,
Singing in Paradise!
He needs must think of her once more,
How in the grave she lies;
And with his hard, rough hand he wipes
A tear out of his eyes.
Telling, - rejoicing -, sorrowing,
Onward through life he goes;
Each morning sees some task begin,
Each evening sees it close;
Something attempted, something done,
Has earned a night's repose.
Thanks, thanks to thee, my worthy friend,
For the lesson thou hast taught!
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Thus at the flaming forge of life
Our fortunes must be wrought;
Thus on its sounding anvil shaped
Each burning deed and thought!

In 't tweede deel van Bogaers' Gezamenlijke Dichtwerken vinden wij dit vertaald
door de volgende woorden:

De dorpssmid.
De lommerigste olmboom uit het dorp
Staat voor de smidse geplant;
Een forsche kerel is de baas
Met ruw vereelte hand;
De spier, die op zijn armen zwelt,
Gelijkt een ijzeren band.
Zijn ruig gelaat is bruin geschroeid,
En zwart gekroezeld zijn haar,
Zijn voorhoofd glimt van eerlijk zweet;
Wie werk heeft, vindt hem klaar.
Flink durft hij ieder in de oogen zien,
Hij, niemands schuldenaar.
Week in, week uit, hetzij vroeg of laat,
Zijn blaasbalg hoort ge gaan;
Gij hoort op het aanbeeld in de maat
De zware mokers slaan;
Het lijkt naar de dorpskerk, wen die luidt
Als de zonne is ondergegaan.
Verlaat het kleine volkje de school,
Het toeft voor het open huis,
En luistert graag naar 't balggeblaas
En tuurt op het helle fornuis,
En grijpt naar de vonken, stuivende als kaf
Bij dorschend vlegelgedruisch.
Hij gaat des Zondags naar de kerk
En volgt met lettend oor
(Terneder gezeten bij zijn knechts)
De preek en het psalmend koor;
Hij merkt zijn dochters stem er in
En voelt een vreugdegloor.
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Het is of hij haar moeder stem
Hoort ruischen van omhoog:
Hij denkt aan 't graf, waarin zij rust,
En heil, dat snel vervloog,
En heimelijk wischt zijn ruwe hand
Een traan weg uit zijn oog.
Dus, immer werkzaam, leeft hij voort,
Het lot zij mild of straf;
Elke ochtend levert hem zijn taak,
Elke avond vindt die af,
En, koomt dan de nacht; 't is wel verdiend,
Dat zij hem wat rust verschaff'!
Heb dank, mijn brave vriend! Uw doen
Verstrekt me een wijs vermaan;
Zoo moeten we, elk, in 's levens smids
Ook trouw met den moker slaan;
En wat in hoofd en harte gloeit,
Versmeden tot nuttige daân.

J.P. Hasebroek heeft onder den pseudoniem Jonathan, in navolging van Charles
Lamb zijne Waarheid en Droomen geschreven.
Evenals de bovengenoemde Hazlitt was Lamb (1755-1835) een groote criticus.
Van zijne werken zijn bij ons 't meest bekend Essays of Elia, schetsen uit 't leven,
vol verbeelding en gloed.
De grootste invloed der Engelsche humoristen van dezen en den onmiddellijk
voorafgaanden tijd is te vinden bij den Ouden Heer Smits.
Leigh Hunt, Dickens en vooral Thackeray zijn de schrijvers, wier schrijftrant hij
trachtte na te volgen.
William Makepeace Thackeray (1811-1863) werd te Calcutta geboren. Reeds
vroeg kwam hij in Engeland en bezocht daarna de hoogeschool te Cambridge. Daar
niets dan de kunst hem toelachte, reisde hij vijf jaren lang op 't vaste land van Europa
en bleef langen tijd te Weimar, Rome en Parijs. Doch zijne teekenstift hanteerde hij
niet meesterlijk genoeg om ooit een groot kunstenaar te worden, en ook niet vaardig
genoeg om hem 't noodige voor zijn onderhoud te verschaffen. Ten einde zijn'
geldelijken nood te verbeteren, keerde hij naar Engeland terug om in de rechten te
studeeren. Ondertusschen leverde hij aan Fraser 's Magazine vele artikelen, die hem
een' goeden naam bezorgden; ook werd hij mede-
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werker van het humoristische weekblad Punch, waarin menige geestige en ironische
schets van hem voorkomt.
In zijn' eersten roman Vanity Fair heeft Thackeray zich als den grootsten humorist
doen kennen. Andere werken van hem zijn: Arthur Pendennis, Henry Esmond, The
Newcomes, The Virginians. Als modellen van stijl en critiek kunnen dienen The
English Humourists of the nineteenth century en Lovel the Widower.
In hoeverre het Lindo gelukt is Thackeray na te volgen, staat niet aan ons te
beoordeelen; liever laten we in dezen Busken Huet spreken, als hij in zijne Litt.
Fantas. zegt: ‘Thackeray vormde hem (Lindo). Van zich zelven dacht hij te gering
en te bescheiden, om te meenen, dat hij Vanity Fair, Pendennis of Henry Esmond
schrijven kon; maar wie de kleinere verhalen naslaat, bij elkander gesteld in de acht
deeltjes Mengelingen der Guldens-editie, zal er Thackeray overal terugvinden. Andere
Nederlandsche schrijvers, die Engelsche tijdgenooten tot voorbeeld namen, hebben
Scott, andere Dickens gevolgd. Lindo volgde Thackeray niet alleen, maar hij bezat
van nature een sprank van Thackeray's geest. De bitterheid en de weemoed, die op
den bodem van Thackeray's humor liggen, schemeren ook in Lindo's scherts telkens
door. Aan beide schrijvers is voorts de neiging tot berispen en vermanen eigen, die
den dichterlijken zedemeester kenmerkt. Lindo staat tot Thackeray, gelijk Van Effen
tot Addison.’
Tot staving van dit laatste gedeelte van Huet's oordeel over dezen schrijver, kunnen
wij niet beter doen, dan uit Lindo's levensschets, geplaatst in 't 2e deel van Werken
van den Ouden Heer Smits hemzelven te laten spreken, als hij zekeren vriend, die
zich eerst ontevreden uit over schilderkunst, vertalingen en schrijvers tot de volgende
slotsom laat komen:
‘Een der grootste gebreken, die wij Hollanders hebben, is onze pacifieke
lijdzaamheid. Gij ziet, dat iets niet goed is, en gij weet geen middel tot herstel en zit
in zak en asch te treuren in plaats van te handelen. - Zie, wil ik u eens zeggen, hoe
die walglijke wansmaak in de verbasterde kunsten te verbeteren is? Gij hebt één waar
woord gesproken heden morgen: wij, Nederlanders, zijn geen onzedelijk volk van
natuur, dat bewijst alles wat wij gezien hebben - want van die lithographieën, opera's
en boekwerken, die wij aanschouwden, zijn er bitter weinig, die door Hollanders in
de wereld zijn gestuurd en ofschoon hier overgeplant, blijven zij aan het karakter
van ons volk vreemd. - Maar wij, goede Hollanders, zijn lui, lui dat men er bang
voor wordt; het kost ons bijna te veel moeite om voor ons zelven te denken. Zie, daar
vindt het
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Fransche, Hoogduitsche of Engelsche publiek dit of dat werk amusant - en wij zijn
niet zelfstandig genoeg om onze deuren voor den geparfumeerden vreemdeling te
sluiten, en het bevallige uiterlijk doet het leelijke van zijn karakter vergeten - ja, nog
meer, hij maakt opgang, en de stijve Hollander wil op dezelfde wijze als de buigzame
Franschman schitteren; dat gelukt echter niet - en, hij geeft het op. Evenwel zoude
hij toch kunnen schitteren op zijne eigene wijze, indien hij maar wilde, en waarlijk
het ontbreekt ons evenmin als onze buren aan genieën. Maar laat ons zelfstandig
zijn, ons niet der deugd schamen, omdat het mode is de ondeugd te huldigen, en niet
aarzelen om zedelijk te zijn, omdat de onzedelijkheid ons omgeeft. Laat ieder echt
Nederlandsch schrijver telkens voordat hij zijne pen opneemt, diep beseffen, dat hij
een heiligen plicht te vervullen heeft. Hij trede op voor zijne medemenschen niet
met de hoop om alleen te onderhouden, neen, maar met het heilig voornemen om te
verbeteren, en hij zal de pen van zich werpen, die ooit eene onzedelijke zinspreuk
heeft opgeteekend. - Dat de schilder ook begrijpe en steeds denke, dat de stukken,
die zijn penseel levert, onder kinderen komen, misschien onder zijne eigene kinderen,
die later het werk huns vaders afkeuren of bewonderen, zegenen of vloeken zullen.
- Laat de toonkunstenaar zijne lier stemmen om de deugd te verheerlijken, in plaats
van de ondeugd te vieren, en zoet en troostrijk zullen zijne melodieën hem in de
laatste ure zijns levens omzweven.
Geloof echter niet, dat dit alles het werk van één dag kan zijn - neen, hetgeen wij
zaaien, zullen eerst latere geslachten inoogsten; slechts langzaam kunnen ingewortelde
kwalen uitgeroeid worden. Een enkel man kan dit ook niet; daartoe behoort het
machtige eensgezinde streven van velen. Niemand achte zich te gering om weinig
bij te dragen, niemand te groot om met de geringen mede te werken; en vroeg of laat
zal het edele streven heerlijk gekroond worden. Het volk laat zich gemakkelijk leiden.
Er heersche slechts een zuivere, zedelijke smaak onder de beschaafde kringen, dan
zal ook de groote menigte aan zedelijke voorstellingen genoegen nemen; dan eerst
zal zich het volkskarakter op zijne eigene voordeeligste wijze ontwikkelen.’
‘Ik geloof niet’, zegt Lindo's biograaf, ‘dat ik te veel gezegd heb, toen ik vroeger
opmerkte, dat in dit stuk reeds het programma lag opgesloten, dat Lindo later als de
oude heer Smits heeft trachten te verwezenlijken.’ En wij zijn het met hem eens: het
vereenigen van het goede met het schoone was zijn ideaal.
Lindo's arbeid is groot geweest; behalve vele jaargangen van De
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Nederlandsche Spectator, dien hij jaren lang eerst alleen en naderhand in vereeniging
met andere letterkundigen uitgaf, schreef hij Brieven en uitboezemingen, Afdrukken
van indrukken, Familie van ons en Uittreksels uit het dagboek en nadere
levensbijzonderheden van wijlen den heer Janus Snor. Hij leverde ook vertalingen
van Sterne's Tristram Shandy, van vele romans van Thackeray, Scott en Bulwer.
Vooral die van Sterne's werk leverde onoverkomelijke moeielijkheden op aan ieder,
die zich niet, zooals Lindo, in beide talen volkomen thuis gevoelde.
Schoon wij de eersten zijn om te bekennen, dat deze schets verre van volledig is, en
er nog menig schrijver met misschien meer recht had mogen genoemd worden, nemen
wij ons voor dit overzicht hiermede te eindigen. Toch kunnen wij dit niet, zonder in
aansluiting met Lindo's werk van vertalen, melding te maken van eenige
verdienstelijke mannen die de Engelsche letterkunde ten onzent beter hebben doen
verstaan, òf door vertalingen òf door uitgaven met aanteekeningen. Daardoor zijn
de eischen, die men aan de letterkundige kunst stelt, langzamerhand veel hooger
gesteld en heeft het voorbeeld dier groote geesten ongetwijfeld gunstig gewerkt op
onze letterkunde.
De reeks vertalingen van Engelsche romans daarlatende, die uitsluitend als
fabriekswerk geleverd, geen vermelding waard zijn, noemen we in de eerste plaats
H e n d r i k F r y l i n k en C.M. M e n s i n g , die Dickens hier bekend maakten door
vertalingen, welke voor hun' tijd, zich ver verhieven boven de gewone vertalingen
van allerlei werk geleverd. De compleete Dickens, evenals bergen romans van den
dag door M e n s i n g vertaald, word later onder toezicht van L i n d o , en door dezen
herzien, uitgegeven. Sedert dien tijd heeft men zich nog al eens zonder eenige kennis
der taal gewaagd aan de vertaling van Duitsche romans, maar de vertaling der
Engelsche is meerendeels toevertrouwd aan personen, die inderdaad de beide talen
verstonden.
Ook thans zien wij C o r n e l i e H u y g e n s zoowel als B a a r s l a g aan den arbeid,
die goed begrepen Engelsche romans in zeer goed Hollandsch vertalen, evenals H.F.
C h a p p u i s , W. H a u f f , D r . Va n D e v e n t e r , M e v r . Va n
D e v e n t e r -B u s k e n -H u e t ,J h r .Te d i n g v a n B e r k h o u t ,M e v r .Te d i n g
v a n B e r k h o u t -C h a p p u i s , M y r a e.a. pseudoniemen, terwijl ook T.H. d e
B e e r indertijd een half dozijn Engelsche romans vertaalde, op eene wijze, die
nergens bij de kritiek afkeuring vonden. Mej. H e l e n e M e r c i e r vertaalde
Elisabeth Barrett
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B r o w n i n g 's Aurora Leigh in proza en Mej. M. v a n Wa l c h e r e n datzelfde
schoone gedicht in schoone verzen.
Reeds vroeger waren ook T h a c k e r a y en B u l w e r vertaald en algemeen in
Nederland gelezen, zoowel als C o o p e r , M a r r y a t , e.a. in vroeger tijden, en de
nieuwere Engelsche en Amerikaansche roman was hier door vertalingen sterk
vertegenwoordigd; vooral G e o r g e E l l i o t en O u i d a werden druk gelezen.
Bijzondere vermelding verdienen de vertalingen van Shakspeare.
Veel jaren lang heeft men hier te lande Shakespeare gespeeld naar de vertaling uit
het Fransch nl. de schandelijk verminkte misvorming door Ducis. Daarop hebben
J u r r i a a n M o u l i n uit Kampen en Va n L e n n e p en Va n V l o t e n stukken
van Shakespeare vertaald. Daarbij was minder de eisch, met grondige kennis van
Shakespeare's taal toegerust eene juiste vertaling te geven, maar Nederlandschen
lezers gelegenheid te geven, Shakespeare in het oorspronkelijke te genieten, zóó, dat
men o n g e v e e r las, wat de ‘Sweet swan of Avon’ had gedicht. Men had noch de
maat, noch den vorm, noch de eigenaardige woordenkeus behouden, maar men had,
en dit geldt vooral van Va n L e n n e p 's vertaling van den Othello, die nog heden
ten dage gespeeld wordt, eene vertaling geleverd, die geheel en al speelbaar was en,
zoo zij al enkele schoonheden deed verloren gaan, voor de tooneelspelers een' tekst
gegeven, die de studie en de voordracht zeer gemakkelijk maakte, geen aanleiding
gaf tot enjambeeren en door de eenvoudige taal algemeen verstaanbaar was.
Aan A.S. K o k komt de eer toe, de eerste volledige vertaling van S h a k e s p e a r e
te hebben geleverd. Deze heeft zich den eisch gesteld, Shakespeare met de grootste
nauwkeurigheid te vertalen, zonder zich die taak te laten bemoeiielijken door eischen
van den vorm. Daarom verscheen het geheele werk in proza en men kan veilig
aannemen, dat de nieuwste nasporingen naar den waren zin van deze en gene
uitdrukking, bij deze vertaling dienst hebben gedaan.
Meer getrouw aan den vorm, minder nauwkeurig van vertaling, maar toch hoogst
verdienstelijk waren enkele vertalingen van prof. O p z o o m e r en later van den heer
P e k e l h a r i n g , totdat eindelijk prof. B u r g e r s d i j k de reuzentaak aanvaardde
den geheelen Shakespeare in den oorspronkelijken vorm te vertalen. Het grootste
gedeelte van den arbeid is gereed en reeds zagen we Hamlet, Koopman van Venetie,
Getemde Feeks, Richard III, Romeo en Julia, achtereenvolgens ten tooneele voeren.
De vertaling is meerendeels letterlijk naar het oorspronkelijke, maar menige Engelsche
aardigheid of woordspeling is door eene Nederlandsche ver-
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vangen terwijl de vertaler zich hier en daar enkele wijzigingen veroorloofd heeft.
De hoogst verdienstelijke vertaling van The School for Scandal door R. H e e r e n
(ps.) mag niet onvermeld blijven.
Behalve door vertalingen word door verklarende uitgaven de studie van
Shakespeare bevorderd: we noemen die van L o f f e l t , de Hamlet, bijzonder
merkwaardig door de aanteekeningen, die belangrijke bijdragen leveren tot de kennis
van het tooneel in den tijd van koningin Elizabeth; van prof. O p z o o m e r , die door
toegevoegde studiën Shakespeare doet kennen, als den dichter van het zedelijke
leven; van S t o f f e l , die in zijne uitgave van de Romeo en Julia vooral er naar streeft,
dat de tekst volkomen door de lezers worde verstaan. Een gelijk doel stelden zich
t e n B r u g g e n c a t e en T.H. d e B e e r met hunne geannoteerde uitgaven van
enkele stukken voor, die echter bij de eerstgenoemde achterstaan.
In den laatsten tijd werd de Engelsche letterkunde op tweederlei wijzen van grooten
invloed op de Nederlandsche letteren.
Het beperkt debiet van boeken in Nederland was oorzaak, dat men moeielijk veel
geïllustreerde werken kon uitgeven met oorspronkelijke teekeningen en platen. De
opgang, dien de vertaling der werken van de Amerikaansche schrijvers G u s t a v e
A i m a r d en G a b r i e l F e r r y maakten, was oorzaak, dat men naar geestverwanten
uitzag en honderden Engelsche en Amerikaansche platen werden in ons land
overgedrukt, waarna men er een tekst bijschreef, natuurlijk in den geest van 't
oorspronkelijke.
De snoezige prentjes van K a t e G r e e n a w a y bewerkten hetzelfde, deels werd
haar tekst nagewerkt, meerendeels vertaald.
Tot een hooger streven gaf eene vernieuwde studie van S h e l l e y , K e a t s ,
B r o w n i n g en S w i n b u r n e aanleiding; men streefde er echter minder naar hen
grondig te verstaan en het uitmuntende van het minder goede te onderscheiden, dan
uit hunne sterk vooruitstrevende denkbeelden eene verdediging te vinden voor de
meest krasse uitingen betrekkelijk kerk en regeering of wel, men zocht hunne taal
na te bootsen, waar zij er zich op toeleggen gelijk vooral bij Swinburne 't geval is om meer muziek dan gedachte in hunne gedichten te leggen, of wel vertalingen van
enkele regels voor oorspronkelijk door te laten gaan.
Deze beweging zal, bij voortgezette en vooral meer ernstige studie, ongetwijfeld
van groot voordeel zijn voor onze poëzie, die naar we hopen voor een groot gedeelte
haar huiselijk en bespiegelend karakter zal verliezen en langzamerhand meer
kunstwerk zal worden. Het gelukkigst gevolg daarvan zou zijn, dat het aantal verzen-
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makers vermindert en 't aantal dichters-kunstenaars toeneemt.
Zeker is het, dat de grondige studie der Nederlandsche taal als middel tot
gedachtenuiting nooit beter bevorderd wordt, dan door de zorgvuldige vertaling van
keurige Engelsche prozaschrijvers, en dat de letterkundige kunst, die in ons land
tegenwoordig vrij laag staat, zich niet kan verheffen, dan door ingrijpende studie van
de voornaamste Engelsche dichters en romanschrijvers. Behalve van Shakespeare is
er van Engelsche dramatisten voor ons niet veel te leeren.
R.
N.

L. De Bo,
beschouwd 1o. als bewerker van het West Vlaamsch Idioticon; 2o. als West-Vlaming.
Bemerkingen over de West-Vlaamsche taalbeweging.

I.
Den 25 Augustus 1885 ondergingen de West-Vlaamsche letteren een zwaar verlies:
L. De Bo, dichter en taalgeleerde, lid der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde
te Leiden, stierf te Poperinge, in den ouderdom van bijkans 59 jaren, zijnde hij
geboren te Beveren-bij-Harelbeke, den 27 September 1826.
Als dichter was De Bo in zijn gewest zeer gewaardeerd; menigeen zijner
dichtstukken munt uit door vloeiende taal en innig gevoel. Maar wat zijnen naam in
wijder kring bekend heeft gemaakt en hem duurzamen roem verworven heeft is zijn
West-Vlaamsch Idioticon. Jaren lang heeft hij daar, met onvermoeibare vlijt en
nauwgezetheid aan gearbeid, en aldus, met medewerking van volijverige vrienden,
aan de taal van zijn geliefd West-Vlaanderen een gedenkteeken opgericht, waarvan
Dr. De Vries hem schreef: ‘Uw Idioticon is voor de kennis onzer Nederlandsche taal
van zeer groot gewicht, voor die van het midden-nederlandsch ten eenenmale
ONMISBAAR.’
Inderdaad, dat werk is eene rijke mijn voor den taalvorscher. Men weet het: in
West-Vlaanderen stond de wieg onzer letterkunde. Door de middeneeuwen heen en
nog lang nadien noemde men onze taal, zoo in Noord als Zuid, de Vlaamsche taal,
ten gevolge van den rijken bloei waartoe zij reeds vroeg in West-Vlaanderen gekomen
was, - eene omstandigheid die haar den voorrang boven de andere Nederlandsche
gewestspraken had verworven.
Op het taal- en letterkundig congres, in 1863 te Brugge gehouden, had De Bo den
heer Janssen van St. Anna-ter-Muiden deze woorden hooren spreken: ‘De dialecten
zijn de levende stemmen
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der taal die tot harmonie zamen werken.... Onder de dialecten van nederlandsche
taal, bekleedt het West-Vlaamsch eene belangrijke plaats. Het verdient eene eereplaats
in Neerlands taalverbond, het draagt kostbare steenen aan tot de verheffing van dat
grootsch taalgebouw waaraan al de dialecten te zaâm hun bouwstof moeten leveren.
Ook de belangrijkheid van West-Vlaanderens taaleigen moet ons leeren dat wij,
mannen van Zuid- en Noord-Nederland, allen elkanders schuldenaars zijn.’
Die woorden, alsook de wijze waarop De Bo het door Dr. De Vries in 1865
begonnen ‘Woordenboek der Nederlandsche taal’ zag bewerken, gaven hem de
gedachte in, het ‘West-Vlaamsch Idioticon’ tot stand te brengen. Hij bemerkte
namelijk, dat de geleerde schrijvers van dat hoogst verdienstelijk werk voorbeelden
uit het Nederlandsch taaleigen opnamen, zoowel zulke die eene oudheidkundige
waarde bezaten als die welke in het spraakgebruik wortelden.
En wat vermocht West-Vlaanderen onder dat dubbel oogpunt niet te leveren?
Gereedelijk moest dit door een zoo schrander taalkundige als De Bo worden ingezien:
gaan wij aan 't werk zegde hij, laat ons de schatten van ons gewestelijk dialekt aan
den dag brengen; daarmede zullen wij eenen dienst aan onze taal bewijzen. Dat hij
dit gedaan heeft, daarvoor getuigt het vorenaangehaalde woord van den hoogleeraar
op wien Nederland te recht trotsch is.
Den oplettenden beschouwer zal het niet ontgaan, dat de eigenaardigheid in het
West-Vlaamsch zich door de eeuwen heen blijft handhaven; dat eigen karakter teekent
zich scherp af in zekere verbuigingen, vormen en uitgangen, doch vooral in eenen
overvloed van woorden en uitdrukkingen, die elders niet bekend zijn of wel
verschillende beteekenissen hebben. Dat alles werd door De Bo bijeenverzameld,
en vormt met de er aan gegeven ophelderingen den inhoud van zijn Idioticon.
Zeer der aandacht waardig, o.a. zijn, onder philologisch opzicht, de artikelen
betrekkelijk de zes klinkers, klankverlenging, letterverandering, woordvorming (zie
Zottebollen), klankverkorting, overgankelijke werkwoorden onzijdig gebruikt, als
drukken in: Die letters drukken schoon (zie Inzwelgen); de schrijfwijze van sommige
woorden als aleen, waneer, driekantte is er met scherpzinnigheid verdedigd; verder
zal men er tal van andere belangwekkende taalverschijnselen niet zonder genoegen
in verklaard vinden.
Maar ook de minder naar eigenlijke taalkennis strevende lezer vindt er veel van
zijn gading: uitleggingen namelijk van spreekwoorden als: Op d' hage slaan, Hier
ware 't goed haver zaaien enz. enz., welker verklaringen gelegenheid geven tot zeer
lezens-
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waardige mededeelingen over het gemoedsleven, de zeden en gebruiken der oude
Vlamingen. Men treft er sagen aan in verband met zekere woorden of uitdrukkingen,
zooals o.a. die van Haaten-Nijd, ‘eene ondeugd die van ouds gepersonnificeerd
werd’, - van de Varende Vrouwe, een woord, dat opgehelderd wordt door middel
eener natuurwetenschappelijke verklaring en van twee heidensch-vlaamsche legenden.
Maar genoeg: 't kan ons doel niet wezen te dezer gelegenheid breedvoeriger over
het ‘West-Vlaamsch Idioticon’ uit te weiden. Niet slechts dat zulks ons te verre leiden
zou, maar de bespreking er van, hoe uitgebreid ook, zou nimmer volstaan er een juist
denkbeeld van te geven: 't is eerst na een jarenlang gebruik van dat kostelijk werk,
dat men zich een denkbeeld kan vormen van het overgroot aantal er in vervatte
wetenschappelijke bescheiden.

II.
Laat ons thans De Bo beschouwen in zijn karakter van West-Vlaming en als een der
leiders der West-Vlaamsche letterkunde.
Zwaar valt het zich den scepter, dien men als een rechtmatig bezit beschouwt, te
zien ontsnappen; - grievend, met een verleden te moeten breken van de zoetste,
hartverheffendste herinneringen vol. Het West-Vlaamsch, men weet het, gaf gedurende
de middeneeuwen den toon aan in alle Nederlandsch-sprekende gouwen. Hollandsch
als taalbenaming kende men niet: enkel Dietsch of Vlaamsch en thans nog, zoo men
in Vlaamsch-België wel eens van Nederlandsch hoort gewagen: nimmer van
Brabantsch, en wanneer men van de twee rassen spreekt, die België bevolken, dan
hoort men steeds de woorden: Walen en Vlamingen, als gemeenschappelijke
benamingen.
Men weet overigens genoeg, waaraan West-Vlaanderen die geestige overheersching
te danken had: de buitengewone welvaart en eene betrekkelijk ruime staatkundige
vrijheid, die er reeds vroegtijdig heerschten, begunstigden er, als op weinig andere
plaatsen, het ontstaan en de ontwikkeling van kunsten en letteren, welke laatste zeker
eene nog hoogere vlucht zouden genomen hebben, indien 's lands meesters en met
hen hunne gansche hofhouding, niet zoo diep verfranscht waren geweest. Maar die
welvaart bleef niet duren. Brugge's haven verzandde en met de scheepvaart verviel
het noordsche Venetië; langdurige, inlandsche twisten werkten insgelijks mede tot
verarming des lands; de Arteveldestad moest zwichten voor den ‘goeden’ Burgondier
en werd later door Karel V, haren eigen zoon, nog harder getuchtigd. Philips II,
heilloozer
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nagedachtenis, werd vervolgens meester der Nederlanden en voor het diep ongelukkig
Vlaanderen brak een tijd van verkwijning aan, waarin het de vroegere verstandelijke
overheersching zag te loorgaan....
Eeuwen verliepen voor dat men den ochtendstond van een nieuwen dag zag krieken.
Dan, eindelijk, eenige jaren na de nooit genoeg te betreuren scheuring van Noord en
Zuid in 1830, zag men in 't Vlaamsche land eene beweging geboren worden tot
opbeuring der landstaal, - eene beweging die sedert dien tijd niet opgehouden heeft
langzaam maar aanhoudend veld te winnen. Aanvankelijk één, ontstond er later in
haren schoot eene school die de West-Vlaamsche genoemd werd en die zich de
beoefening van het dialekt harer streek ten doel stelde. Tot de verdienstelijkste mannen
dier school behoorde L. De Bo. Hij stond pal als weinigen waar het op instandhouding
van zijn duurbaar West-Vlaamsch aankwam. Voor hem, waren 't de Hollanders, die
de eenheid der oude taal verbroken hadden: hoe zij dat deden wordt in zijn Idioticon
toegelicht. Om die eenheid te herstellen, zegt hij, hebben de West-Vlamingen sedert
lang de eigenaardigheid van hun spel- en spraakkunst, hoe oud en logisch ook,
geslachtofferd; ja, zelfs de woorden en wendingen, die hun vreemd zijn aangenomen,
en ze aan het volk, dat ze niet kende, aangeleerd, door ze op tijd en stond behendig
in de rede te schuiven.
‘Maar, “zegt hij nog,” iets waar ze nooit van afgezien hebben is het recht om ook
hun eigen woorden en wendingen, die den toetssteen van eene gezonde taalkunde
niet vreezen, te baat te nemen.’
Dit hun recht bewijst hij door vergelijking met andere dialekten en op grond dat
zulks door het nationaal karakter, zoowel als door het lyrische in de dichtkunst wordt
noodzakelijk gemaakt, of dat beide daarvan afhankelijk zijn. Hij onderscheidt verder
den op school en in boeken aangenomen taalrijkdom van den aangeërfden, d.i.
dengenen, dien men aan den huiselijken haard opdoet.
‘Om hier een enkel voorbeeld aan te geven, “zegt hij,” akelig of naar, die men
dikwijls in de schrijftaal vindt, zijn schoone woorden, maar zij hebben bij den
West-Vlaming op verre na de weerde niet van zijn eigen eenlijk of vereend, die er
de synoniemen van zijn; akelig en naar spreken hem maar aan den geest, eenlijk en
vereend doen ook indruk op zijn hert; de twee eerste verstaat hij, de twee laatste
verstaat en gevoelt hij tevens: er kleeft iets van die huivering aan die eens in zijn
bloed zinderde bij een ongeluk dat hij gebeuren zag, bij een bosch of veld waar hij
's nachts in verdoolde, enz.’
Verder zegt hij, dat men het Vlaamsch het best kan dienen door
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in het hart des volks liefde en achting voor zijne taal te stichten, en weerlegt hij het
verwijt van plat en slepend te zijn dat men het West-Vlaamsch heeft willen
aanwrijven. Wars van hoogdravendheid, winderigheid, gemaaktheid, gewrongenheid,
zoowel als van alles wat laag, plat, gemeen is, wil hij dat men eenvoudig en edel zij,
natuurlijk en keurig, vloeiend en krachtig - en aldus beide uitersten vermijdende.
De Bo was een overtuigd tegenstander van centralisatiegeest in zake van taal; van
geen overheersching eener stad of provincie op het overige land wilde hij hooren;
dat klaagde hij aan als Fransche mode. Hij verklaart vrede te hebben met eenen
toestand zooals men in Holland en België aantreft, waar men geene stad zich al het
gezag ziet aanmatigen, omdat slechts dán het Nederlandsch de taal is en blijft niet
van een gedeelte van 't Nederlandsche volk, maar van al de Nederlandsche streken
te zamen, zoo zuidelijke als noordsche, wijl al de woorden die van goed gehalte zijn,
al waren zij maar in de eene of andere provincie gesproken, toch van den algemeenen
taalschat deel maken en door niemand mogen verworpen worden.

III.
Men ziet het: De Bo was West-Vlaming in merg en been en wie hem als zoodanig
nader wil leeren kennen leze het uitvoerige, degelijke voorbericht van zijn Idioticon.
Voorzeker, de gehechtheid van veel West-Vlamingen aan de taal van hun gewest
is begrijpelijk genoeg en niet minder gewettigd; ook zal niemand er aan denken hun
het recht te betwisten om ‘hunne eigen woorden en wendingen, die den toetssteen
van eene gezonde taalkunde niet vreezen, te baat te nemen.’
Maar - doch eer ik met mijne tegenwerpingen aanvang, laat mij u zeggen,
West-Vlamingen, dat ik ook een zoon uwer provincie ben, dat mijne genegenheid
voor ons gewest zoo waar en diep is als onveranderlijk, dat ik er fier op ben tot eene
streek te behooren die aan onzen genialen Conscience zijne onvergankelijkste
schepping heeft ingegeven, dat ik bittere tranen in mijne oogen voel opwellen wanneer
ik er aan denk hoe voorbarig onze George Rodenbach, dichter, in West-Vlaamsch
dialekt van Gudrun, ons ontrukt werd, - arme bloem, helaas! geknakt voor dat zij
ontloken was.... en dat men er mij nimmer zal moeten aan herinneren, dat ik een
afstammeling der Kerels ben, - der Kerels wier heerlijk vrijheidslied alle
West-Vlamingen moesten van buiten kennen:
Doedele, bommele, rom domdom.
Houdt u regt en siet niet om!
..............
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Onse vorderen waren vri
Ende vri so bliven wi
So lanc een hert dat lafheit haet
In enen Kerelen boesem slaet, enz.1)

En thans herneem ik: Maar is het wel altijd verstandig en raadzaam van zijn recht hoe onbetwistbaar het ook weze - gebruik te maken en kan men zich soms niet in
omstandigheden bevinden waar de wijsheid ons gebiedt er van af te zien? Wat mij
betreft, ik ben er van overtuigd: Zoo De Bo's West-Vlaamsche geestverwanten
bedaard en onbevooroordeeld den toestand wilden beschouwen, zij zouden tot het
inzicht komen dat volkomene aansluiting bij het algemeen Nederlandsche taalleven
een vaderlandsche plicht voor hen is.
Immers welke is de toestand? Na eeuwenlangen doodslaap ontwaakt de letterkunde
in West-Vlaanderen, terwijl zij intusschen in Noord-Nederland tot haren hoogsten
bloei en veelzijdigste ontwikkeling werd gebracht. Is het dan redelijk tot de Hollanders
te zeggen: Komt tot ons! neemt onze woorden en ons taaleigen over! Wel voert men
aan dat het West-Vlaamsch zijne eigenaardigheid bewaard heeft, dat het in den grond
gebleven is wat het in de middeneeuwen was, dat het eenen overvloed van eigen
woorden en wendingen heeft. - Welnu, ja, maar juist dat gelijk blijven der taal is een
bewijs van stilstand der letterkunde. Ziet rondom u! alles wat leeft verandert
aanhoudend, ondergaat vervorming op vervorming: aan die wet ontsnapt niets van
alles wat organisch leven heeft, ook de taal niet; eerst dan wanneer zij dood is blijft
zij, eener mummie gelijk, door de volgende eeuwen heen onveranderlijk.
Maar, zegt gij, uwe vergelijking gaat niet op; de taal die wij in den algemeenen
Nederlandschen taalschat opgenomen willen zien leeft onder het West-Vlaamsche
volk. Toegegeven; maar beperkt u eens bij de volkstaal en gij zult zien hoe arm zij
is, hoe weinig denkbeelden zij in staat is te vertolken, vergeleken met de algemeen
Nederlandsche. Onderzoekt maar eens of Gudrun enkel in West-Vlaamsche woorden
geschreven werd! En toch was Rodenbach een beslist voorstander van het
West-Vlaamsch en zal hij zich stellig maar in geval van nood van
niet-West-Vlaamsche woorden of uitdrukkingen hebben bediend. Dit ééne voorbeeld
moge ten bewijze dienen dat hadde men in West-Vlaanderen niet stil gestaan, maar
zich ten allen tijde op het alomvattend gebied der letterkunde bewogen de taal er
niet wezen zou wat zij thans nog is. Zij is onveranderd gebleven, omdat men er zich
eeuwen lang in een zelfden beperkten kring bewogen heeft, en anders dan stilstand
kan men

1) Zie Conscience's ‘Kerels van Vlaanderen’.

Noord en Zuid. Jaargang 9

152
zulk een letterkundig leven wel niet noemen. En toch zegt gij tot het gansche
Nederland: neemt onze woorden over! maar gij zelf beperkt u zoo streng mogelijk
bij de woorden van uw gewestelijk dialekt!... Dan, ik ben er ver van af te beweren
dat de taal zich in Noord-Nederland steeds volgens gezonde begrippen heeft
ontwikkeld: veel meer ben ik van meening, dat er veel gezondigd werd door
nuttelooze, onbedachtzame verduitsching; dat meer dan een in gansch Nederland
gangbaar woord door een Duitsch werd vervangen, wat anders niet dan
taalverbastering is en er aanleiding toe moest geven, dat het Hollandsch voor
Vlamingen minder genietbaar werd. Gangbare woorden in onbruik laten komen of
verwerpen is de taal verarmen en de taalzuiveraars, die dat doen noemde een groot
Fransch schrijver vijanden der taal; - maar nog erger is het, Duitsche woorden in
onze taal te smokkelen, die bijkans of ten volle met reeds bestaande gelijk luiden,
of aan reeds bestaande eene nieuwe beteekenis te geven. En toch is zulks in Holland
geschied: men denke slechts aan aardig, dat niets anders is dan het duitsche artig en
in Vlaanderen nog altijd zijne oorspronkelijke, gansch verschillende beteekenis heeft;
aan voor, in: voor vier jaar stierf zijn vader, - welk voor niets anders is dan het
duitsche vor en waarvoor men in Vlaamsch-België nog altijd, als vroeger, over zegt;
- aan over in: over een uur kom ik; welk over het duitsche über is, waarvoor men in
Vlaanderen binnen, of t'hier ([en] een uur kom ik) zegt, nu gelijk voorheen. Dit alles
is gemakkelijk na te gaan; men hoeft enkel de oude schrijvers te openen en men zal
zien dat bedoelde Vlaamsche woorden de zuiver Nederlandsche zijn.1)
Mijns dunkens is het hoog tijd, dat er door verstandige taalgeleerden eene grondige
herziening en loutering der taal plaats hebbe; eene herstelling, waardoor de historisch
gerechtigde en thans nog levende Vlaamsche woorden in de beschaafde taal worden
opgenomen en daarentegen vreemde indringers geweerd, die slechts dienen om
verbastering in de taal te brengen en tot verwarring aanleiding te geven. Tevens dat
daarmede aan de wenschen der West-Vlamingen te gemoet gekomen ware, zou men
het geboow onzer duurbare taal meer eenheid gegeven en zijne schoonheden doen
toenemen hebben. Natuurlijk zullen de West-Vlamingen ook de Hollandsche woorden
overnemen en daarmede geen geringe aanwinst doen. Wat moest er toch van onze
taal worden, indien ieder gewest zich zoo binnen zijn eigen dialekt ging afperken en
in welk beschaafd land ziet men zoo iets geschieden!

1) Deze beweringen blijven voor rekening van den schrijver.
Red.
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Wat het verlangen der West Vlamingen betreft om ook de eigenaardige spreekwijzen
hunner provincie in den algemeenen taalschat te zien overgaan, dat schijnt mij
bedenkelijker; want even als onze taal in Noord-Nederland tegen den Duitschen
invloed te kampen heeft, zoo heeft zij in West-Vlaanderen tegen den Franschen te
strijden, en - het hoeft nauwelijks gezegd - door verfransching wordt het Nederlandsch
nog veel erger verbasterd dan door verduitsching. Welke west-vlaming echter zal
het loochenen, dat er uit het naburige Frankrijk tal van Fransche wendingen in de
gewestelijke taal geslopen zijn? Men denke slechts aan: ik heb - gij hadt geweest;
aan veel andere werkwoorden verkeerdelijk met hebben vervoegd; aan zegswijzen
als: 't is ik; enz. enz.
Dan, niet in West-Vlaanderen alleen wordt de taal in haren zinnenbouw zoo
jammerlijk verfranscht, ook in de overige streken van Vlaamsch-België, namelijk
ten gevolge van den politieken toestand des lands; immers het Fransch voert overal
den hoogen toon: in 't krijgs-, rechts-, finantiewezen enz. En zoo het waar is, dat men
thans wat inschikkelijker wordt en men zeer veel officieele stukken laat vertalen,
niet minder zeker is het, dat bijkans geen ambtelijke vertalers goed genoeg
Nederlandsch kennen om zuiver in deze taal te vertolken: door het Fransch beheerscht,
steken zij de over te zetten stof in een kleed, dat dikwijls op veel plaatsen niet van
Nederlandsch maaksel blijkt te zijn; m.a.w. onder Vlaamschen schijn wordt er veel
Fransch aan den man gebracht, daar, zooals reeds gezegd, de vertalers niet zelfstandig
genoeg in 't Nederlandsch kunnen denken.
Welnu, is het onder zulke omstandigheden niet dringend geboden, dat gansch
Vlaamsch-België zich taalkundig eng bij Noord-Nederland aansluite?
West-Vlamingen! laat ons alle verdeeldheid verbannen! Laat ons uit liefde voor de
gemeenschappelijke moedertaal, als één man strijden ter verovering onzer
onbetwistbare taalrechten! Rusten wij niet voor dat gansch Vlaamsch-België zijn
eigen bestuur in 't Nederlandsch hebbe; welke eisch is er rechtmatiger dan die? Maar
laten wij, in 's Hemels naam, onze krachten door geen innerlijke verdeeldheid
verzwakken! Bestrijden wij elkander als katholieken en als liberalen, als mannen der
vooruitstrevende en der bewarende partijen; maar waar het op onze nationaliteit, op
ons bestaan als Vlaamsch volk aankomt, daar mag maar één gevoel ons bezielen:
liefde voor de gemeenschappelijke taal, voor hare rechten, voor onze zelfstandigheid
als Vlamingen. EIGEN BEHOUD gaat boven alles!
En gij, Noord-Nederlandsche taalbroeders, wanneer gij naar Vlaamsch-België
komt, laat nooit na Nederlandsch te praten, maar
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doet het zoo eenvoudig mogelijk wanneer gij niet met letterkundigen te doen hebt;
de Vlamingen zullen u beter verstaan en dat zal oneindig verkieslijker zijn dan Fransch
te spreken zoo als thans nog te dikwijls door u geschiedt.
En wij van onzen kant, West- en andere Vlamingen laat ons als middel tot
toenadering bij onze noorderbroeders onze spreektaal toch wat beschaven. 't Is nu
heel wat jaren geleden, dat eene Duitsche barones, Ida von Düringsfeld, onze gewesten
bezocht en met tal van letterkundigen kennis maakte. In Duitschland teruggekeerd
gaf zij een boek in 't licht onder den titel: Von der Schelde bis zur Maas, waaruit ik
de volgende regelen nederschrijf, daar zij nog altijd op het Vlaamsche land ten volle
van toepassing zijn: ‘Es liegt in der Gewalt der Vlamingen allein, ihre Sprache zu
einer Nothwendigkeit zu machen; nur müssen sie damit anfangen sie zu einer Pflicht
für sich selbst zu machen. Sie muss vor allen Dingen rein gesprochen werden, damit
ihr nicht mehr, wie jetzt, der Vorwurf gemacht werden könne, nur eine Sammlung
von Patois zu sein. Der Ausländer, welcher sich die Mühe giebt, das Niederdeutsche
zu lernen, muss sich nicht länger unverstanden finden, wenn er es literarisch spricht,
und seinerseits die Unmöglichkeit anzuerkennen haben, ausgebildete Vlamingen,
welche Französisch oder Englisch mit Reinheit sprechen würden, zu verstehen wenn
sie unter sich im Dialekt ihrer Vaterstadt sprechen. Er darf nicht in jeder Stadt jeden
Vokal verändern müssen, um einigermassen volksgerecht zu reden. Mit einem Worte,
es darf nicht länger von Gentsch, Antwerpsch, Brüsselsch die Rede sein, sondern
nur noch von Vlämisch, der schönen Sprache, die geschlafen hat und wieder
aufgewacht ist, Triebkraft hat, köstliche Blüthen bringen kann, aber dazu nicht nur
mit Liebe, sondern auch mit Verständnis gepflegt werden muss und zwar zuerst in
der Familie und von den Frauen. So lange die vlämischen Frauen das Vlämische so
unmelodisch sprechen, dass sie, wenn ein Fremder herankommt, es ängstlich mit
dem Französchen vertauschen, so lange ist keine wirkliche Hoffnung für die vlämische
Sprache vorhanden.’1)

1) Hier volgt de vertaling van die voor ons Vlamingen wel te beachten woorden:
De Vlamingen alleen hebben het in hunne macht hunne taal tot eene noodwendigheid te
maken; doch zij moeten beginnen met haar tot eenen plicht voor zich zelven te maken. In de
eerste plaats moet zij rein gesproken worden, opdat haar niet meer zooals thans het verwijt
kunne treffen slechts eene verzameling van patois te zijn. De buitenlander, die zich de moeite
getroost Nederlandsch te leeren moet zich, wanneer hij het letterkundig spreekt, gemakkelijk
kunnen doen verstaan en de ondervinding niet opdoen dat hij Vlamingen, die zuiver Fransch
of Engelsch zouden spreken, niet begrijpt, wanneer zij het dialect hunner vaderstad spreken.
Hij moet niet, in elke stad, iederen klinker genoodzaakt zijn te veranderen om zich eenigermate
naar het volksgebruik te schikken. Kortom, er mag niet langer sprake zijn van Gentsch,
Antwerpsch, Brusselsch, maar enkel van Vlaamsch, de schoone taal die geslapen heeft en
weder ontwaakt is, die groeikracht heeft, die kostelijke bloeisels kan geven, doch die dan
ook niet slechts met liefde, maar ook met verstand moet beoefend worden, en wel allereerst
in de familie en door de vrouwen. Zoolang de Vlaamsche vrouwen het Vlaamsch zoo
welluidend spreken, dat zij, wanneer een vreemde nadert, het angstig met het Fransch
verwisselen, zoolang is geene werkelijke hoop voor de Vlaamsche taal voorhanden.
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Hooger werd de wensch uitgesproken de deugdelijke Vlaamsche woorden als
algemeen Nederlandsche te zien aanvaarden. Waren die woorden in Noord-Nederland
meer bekend, wellicht zou zulks gunstig er voor werken. In het voorbericht van het
West-Vlaamsch Idioticon, wijst De Bo op eene leemte in de woordenboeken, in zoo
verre zij de dialektische woorden van goed alooi niet opnemen, en ware de dood niet
voorbarig een einde aan 's mans werkzaam leven komen stellen, te denken is het dat
er eerlang, althans voor wat het West-Vlaamsch betreft, in die leemte zou voorzien
geweest zijn. Immers hoofdzakelijk door zijn toedoen, als ook door dat van eenige
zijner bijzondere taalvrienden, werd er, schier tot op zijne laatste oogenblikken, aan
een beknopt Vlaamsch-Fransch woordenboek gearbeid, in den zin als door hem
verlangd.
Zijn verscheiden was oorzaak dat de arbeid werd gestaakt, maar nog is het plan
niet opgegeven. Ontegensprekelijk ware zulk werk eene goede aanwinst voor onze
letterkunde. Zonder iets van het hunne te moeten prijs geven zouden de Hollanders
er een rijken voorraad synoniemen in vinden. En moeilijk om in Noord-Nederland
over te planten zouden die springlevende Vlaamsche woorden ook volstrekt niet zijn.
Het onderwijs, van alle graden, is er zoo stevig ingericht dat zulks maar het werk
van weinig jaren wezen zou, want daar het Nederlandsch de taal der beschaafde
standen is gaan nieuwe woorden van daar in de volksklas over.
Hoogst wenschelijk ware 't dat Noord-Nederland de uitgaaf van bedoeld werk
krachtdadig steunde. Tevens dat zulks de banden van taalbroederschap tusschen
Noord en Zuid nauwer zou toehalen, ware daarmede hulde gebracht aan de
nagedachtenis van eenen man voor wien het opbeuren onzer taal in zijn gewest eene
der hoofdopgaven zijns levens was.
D.K.
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De Spreeckonst van Pieter Montans.
In de landelijke pastorie rijpte menige vrucht des geestes, niet slechts voor de kleine
schaar der geloovigen, wier herder en leeraar zich daar met de overdenking hunner
heiligste belangen bezig hield, maar ook voor die wijdere kringen, waarin tijdgenooten
en nakomelingen door wetenschap en letteren worden vereenigd.
Ons vaderland kan een betrekkelijk groot getal dier stille woningen vermelden,
waaruit licht en gloed voor ontwikkeling en beschaving hebben gestraald. Hetzij ze
in aanzijn en aanzien bleven of niet, wij mogen vooronderstellen, dat voor 't minst
de plek, waar zij staan of stonden, bij velen in gedachtenis blijft. Zou echter wel
menigeen, die het vruchtbaar land van Voorne bezoekt en het dorp den Nieuwen
Hoorn doortrekt, op de gedachte komen, eens te onderzoeken, of de pastorie aldaar
nog op dezelfde plaats staat, als in de eerste helft der zeventiende eeuw? Ik betwijfel
het zeer. Trouwens, geen Camera Obscura, geen Pastorie te Mastland werd daar
geschreven, en evenmin eenig geleerd werk, dat der wetenschappelijke wereld
algemeen belang inboezemt. Toch trad Pieter Berch, ‘Bedienaar van Gots woord’
in die gemeente, ten jare 1635 daaruit te voorschijn met het ‘Bericht van eene nieuwe
Konst, genaamd de Spreeckonst.’ Wij vinden het aldus getitelde werkje bij
onderscheiden schrijvers vermeld, wel is waar meestal slechts oppervlakkig, doch
steeds eervol. Dit boezemt reeds vertrouwen in, dat het de lezing waard moet zijn.
Hierbij komt nu nog, dat omtrent een gewichtig punt de een zich behoedzaam, zoo
niet dubbelzinnig uitlaat, de ander twijfelachtig, onder voorbehoud spreekt, terwijl
weer een ander een stellige verklaring meent te mogen geven, maar niemand met
eenige aanhaling uit het werkje zijn meening staaft.
Om deze redenen het boekje onderzocht hebbende en ziende, dat men nog steeds
voortgaat in het blinde ervan te gewagen, gevoelde ik mij aangespoord de door mij
verkregen uitkomsten openbaar te maken. In het vertrouwen met het evengezegde
eenige belangstelling te hebben gewekt, hoop ik die niet onbevredigd te zullen laten,
wanneer de lezer mij bij het onderzoek van het boekje wenscht te volgen.
Wij beginnen dan met het titelblad en zien vooreerst, dat de schrijver, als kind van
zijn tijd, zich Petrus Montanus noemt. Dit verklaart het ons, dat wij hem steeds als
Pierre, Peter of Pieter Montans vermeld vonden. Verder zien wij, dat hij het Bericht
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liet drukken ‘bij Jan Pietersz. Waalpot, bij 't stadshuys in de Druckerij.’
Wij lezen, dat deze nieuwe Konst door hem zoowel ontdekt, als beschreven is en
vinden een groot relaas van hetgeen in het werkje ‘verhandelt ende in 't licht gebracht
wort’, alsmede waartoe het al ‘zeer nut en dienstich is.’ Na nu nog een oogenblik
onze aandacht aan het smakeloos titelprentje gewijd, het bijschrift ontraadseld en op
die wijze met eene dwaze, zoutelooze allegorie kennis gemaakt te hebben, willen
wij het boekje voorloopig eens vluchtig doorbladeren.
Onwillekeurig stuiten wij op versjes en andere bijzaken van zoo gering gehalte,
dat iemand, wien deze nieuwe Konst toevallig in handen kwam, zonder dat hij er ooit
te voren van gehoord had, er lichtelijk toe zoude kunnen komen, haar als een
samenraapsel van onzin en kinderachtige ijdelheid ter zijde te leggen. Dan echter
had hij de vrucht naar den bolster beoordeeld. Laat ons dus dat wansmakelijk omhulsel
wegnemen en de kern onderzoeken. Wij vinden daarin veel scherpzinnigs over de
‘Woordleeden, Woorden, Reedensneen, Reedenleeden en Reedenen’; doch wat het
meest onze aandacht trekt is de leer ‘van alle uitspraeck van de Oude en veel Nieuwe
Letteren’ m.a.w. van het voortbrengen der spraakklanken. Hoe primitief de schrijver
zich ook over de spraakwerktuigen en het vormen der klanken uitdrukt, hij levert
eene physiologischtaalkundige proeve, die niet slechts van veel geleerdheid envernuft
getuigt maar ook als eene volledige behandeling van het onderwerp wel een eerste
proeve en bovenal, met het oog op de daarbij gevolgde methode, rechtaf
oorspronkelijk mag heeten. Montans behandelt het zoo belangrijk onderwerp uiterst
nauwlettend en daardoor verbazend uitvoerig. Er komt geen eind aan zijne
verdeelingen en onderverdeelingen, zoodanig dat hij eindelijk berekent, ‘2520
afkomsten of soorten van Enkelde Spreekletteren’ gevonden te hebben. Al erkent
hij nu zelf, dat vele, zelfs reeksen dier afkomsten als onpractisch buiten rekening
kunnen gelaten worden, zoo blijven er nog zoovele over, dat wij, gedachtig de
omslachtigheid, welke meestal een nieuw systeem eigen is, er een blijk in vinden
van de oorspronkelijkheid, welke wij Montans hebben toegekend.
Zijn helder inzicht van het mechanisme der spraak toont hij door zijn kunst aan
te bevelen tot het verkrijgen eener volkomen uitspraak van moedertaal en vreemde
talen, alsmede doordat hij de mogelijkheid inziet van het samenstellen eener
spreekmachine1).

1) Zulk eene machine is voor het eerst tegen het einde der achttiende eeuw uitgevonden en wel
door Wolfgang van Kempelen.
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Niet minder blijkt zijn kennis van ‘den rechten aert der klanken’ uit het feit, dat reeds
hij, en hij dus wel het eerst, al het onnatuurlijke van de spelmethode bij het
leesonderwijs in het licht stelde en dat van hem de eerste stem opging tot het invoeren
der klankmethode, die - naar zijne meening zeker duidelijk genoeg - in zijn
spreeckonst werd aan de hand gedaan. Hij beroept zich daarbij op verrassende
uitkomsten, door hem zelf van de toepassing dier methode bij kinderen en
volwassenen verkregen. Maar zijn stem, hoe krachtig ook en hoewel hij haar deed
doordringen tot de ooren van de ‘E. Grm. Heeren Staeten van Holland en
Westvrieslant’, teneinde door hun gezag of hun invloed de ‘gemeene schoolmeesters’
de klankmethode zouden volgen, - zijn stem bleef die eens roependen in de woestijn.
En hoe kon het anders! Als wij nagaan, dat bijna zestig jaren later Amman dezelfde
methode met de uiterste beknoptheid, duidelijk en eenvoudig beschreef en aanbeval
en nochtans onze Prinsen haar niet eens kende. Indien Amman de waarheid geen
ingang kon doen vinden, hoe zou Montans er dan in zijn geslaagd met zijne
spreeckonst, een work, waarin men - zoo zouden de Duitschers zeggen - door de
boomen het woud niet ziet, waarin eigenlijk geen leesleerwijze, maar slechts de
beginselen voor de ware methode worden aangetroffen en alles zoo ingewikkeld
systematisch, zoo vermoeiend uitvoerig behandeld is, dat ‘de gemeene schoolmeesters’
- indien zij het boek hebben geraadpleegd - hoogstwaarschijnlijk een indruk ervan
hebben gekregen als van een zwerm insecten, die het licht verduistert. Wanhopig het
Bericht te verstaan, bleven zij bij gevolg wel genoodzaakt het Haantje van hun
spelboek maar als van ouds a, bee, cee te laten kraaien. Om dezelfde reden is Montans
in zijn hoop beschaamd, dat zijn arbeid ‘zeer nut en dienstich’ voor alle ouders, ja
voor alle menschen zoude zijn. Toch ware dit mogelijk geweest, wel niet direct; maar
door tusschenkomst van iemand, die nog een andere kunst had verstaan, n.l. van te
schrijven voor het volk.
Tot degenen, wien Montans zijn werk geheel in het bijzonder aanbeveelt, behooren
voorts ‘de Taelmeesters en die Taelen leeren, Dichters, die in de Logica en Physica
lust hebben en Geneesmeesters.’ In welke mate deze geleerden er kennis mede
gemaakt en er wijsheid uit geput hebben, is niet bekend; doch wij vertrouwen wel,
dat onze philologen het boekje genoeg waarde zullen toekennen om te wenschen,
dat het voor vergetelheid bewaard blijve, en dat zij het een hooger plaats dan onder
de curiositeiten zullen aanwijzen.
Boven reeds beperkten wij het recht, waarmede Montans beweerde,
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dat zijne Spreeckonst door hem ‘ontdekt’ was. Wij willen thans zijne
oorspronkelijkheid nader onderzoeken. Zijn boekje toont op menige plaats, dat hij
o.a. veel uit Hebreeuwsche bronnen heeft geput. Hij erkent dit zelf indirect; doch
alleen ten opzichte van de medeklinkers, omdat, zooals hij opmerkt, de Joodsche
geleerden aan de klinkers minder hun aandacht wijdden. Bovendien gewaagt Montans
van ‘Petrus Ramus, Petrus Martinius, Alstedius en veel andere, die den aert der
Letteren alderbest hebben meenen te weeten en op 't naeuste te beschrijven.’ Trouwens, hoe ingenomen de schrijver ook met zijn pennevrucht is, hoe kinderlijk
hij zijn best doet, om er toch al het nieuwe en gewichtige van in het licht te stellen,
hij is een eerlijk man, die niet met de veeren van anderen wil pronken. Daarom laten
wij hem dan ook verder over dit punt zelf aan het woord, in de vaste overtuiging, de
waarheid en wel de volledige waarheid te zullen hooren.
‘Weet dan’ - zoo zegt hij - ‘dat ic niet en wil zeggen, dat niemand buiten mij iet,
't welc in deeze Const verhandelt wordt, zou ontdect en beschreven hebben, gans
niet. Maar 't geene ic wil te kennen geeven, is dit:
1e. Dat niemant voor mij hier van beschreeven heeft een Form van een bijzondere
Const....
2e. Dat het geene in deeze gevonden is, en tot onze kennis gekoomen: zoo verwert
en onvolkoomen ontdect was, dattet gelijk als met een donkere neevel van
onweetenheit omvangē lach: en van mij met klaeren glans van orde en oorzaekelijke
kennis zoo verlicht, dat het geene men nuu daer in van niews ziet en weet, ongelijc
meer is, alst geene te vooren daer van bekent was: en ten dien aanzien met recht mag
gezeit worden van nieuws gevonden en ontdect te zijn....
3e. Dat bij het geene voor deeze duister en verwerdelijc was ontdect, noch veel
niews door mij daer is toegedaan gevonden.’
Een zeer gunstig oordeel over het werkje vinden wij bij Morhof.1) Wel baart het
ons verwondering, dat deze geleerde, het nu eens ‘de Spreke-kunst’, dan eens ‘Bericht
van een niewe konst, genant

1) D.G. Morhof was van 1660-1666 professor in de dichtkunst te Rostock, later professor in
de dichtkunst, de redekunst en de geschiedenis, alsmede (1680) bibliothecaris te Kiel. Hij
schreef enkele taal- en letterkundige werken van veel historische waarde, waarom hij wordt
vermeld, als de baanbreker voor de wetenschappelijke beoefening van de geschiedenis der
letteren en der spraakkunst in Duitschland. Rijke stof voor de eerste leverde hij in zijn
Polyhistor, welke in 1688 te Lubeck verscheen en waarvan de derde uitgave (1732) hier is
geraadpleegd.
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de Sprakkonst’ en elders weder ‘De nie Spreck-Konst’ noemt, wat toch aanleiding
zou kunnen geven tot het vermoeden, dat hij het boekje zelf nooit in handen heeft
gehad en dus in zijn oordeel op gezag van een ander afgaat. Doch van een zoo geacht
geleerde en daarbij nog wel van een bibliothecaris is dit onaannemelijk, zoodat wij
slechts aan onnauwkeurigheid mogen denken. Hoe dit ook zij, de lof, dien Morhof
aan de spreeckonst toekent, berust op goeden grond en verdient alleszins onze
aandacht. Zijn belangrijkste woorden over dit onderwerp luiden, vertolkt, aldus:
‘Petrus Montanus (handelde) in een merkwaardig Hollandsch, geleerd boek over
de kunst van uitspreken’.... ‘Weinigen hebben evenwel dit onderwerp behandeld. De
voornaamste is Petrus Montanus, predikant te Delft..... Voorzeker met groote vlijt
en zorg heeft hij den aard der letters en haar uitspraak in alle talen uitgelegd en er is
niemand geweest, die hem in dit onderwerp heeft overtroffen.’
Andere schrijvers lezen in Morhof nog een zeer belangrijke bijzonderheid over
Montans, welke buitendien slechts een enkele op eigen gezag ten beste geeft. Die
bijzonderheid is de bewering, dat Montans in de spreeckonst ook over het onderwijs
der doofstommen zoude gehandeld hebben. Deelde Morhof dit mede, dan was het
een uitgemaakte zaak, dat hij, gelijk allen, die hetzelfde verhalen, het boekje nooit
of zeer oppervlakkig heeft ingezien. Sedert men doofstommen leert spreken, is het
licht verklaarbaar, dat men vermoedt bij een schrijver, die de spreekkunst als eene
nieuwe kunst heeft behandeld, zoo niet veel, dan toch voor 't minst enkele wenken
over het onderwijs der doofstommen te zullen vinden. Doch hoe moet het heeten,
als men dit vermoeden bevestigd acht en het als een waarheid verkondigt, zonder
het boekje onderzocht, zonder zelfs het titelblad eens bezien te hebben? Wie dit
laatste doet, is reeds zoo goed als overtuigd, dat hij heeft misgerekend. Men ziet toch,
dat Montans reeds daar al het nut van zijn kunst uitmeet, zonder met een enkel woord
de doofstommen te vermelden. Dit opmerkende, zegt men ongetwijfeld: Een man,
die al het gewicht van zijn werk zóó wil doen gevoelen, zou het leeren spreken der
doofstommen - een wonder in zijn dagen - uitgevonden en beschreven hebben en als
bijzaak op den titel stilzwijgend voorbij zijn gegaan; dit is ten eenenmale
onwaarschijnlijk. Doch, zich eenmaal in het hoofd gesteld hebbende, dat de kennis
van het mechanisme der spraak ook de gedachte aan de doofstommen moet wekken
en - wat toch volstrekt niet het geval is - den weg wijst, om hen spreken te leeren acht men een naïeveteit van
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den schrijver mogelijk en ziet zijn werkje verder in. Men nadert al spoedig de plaats,
waar Montans ‘de einden der Spreeckonst’ nader opgeeft. Hij zegt nog al, dat zij
‘veelderlei connen gestelt worden: als
I. Alderlei dingen daardoor te beteekenen.
II Zelf beteekent te worden.
III. Des menschen genegentheden te helpen.
IV. Andere te leren spreken.’
‘Geen twijfel’ denkt men ‘bij het laatste punt komen de doofstommen ter sprake.’
Maar onmiddellijk volgt de opgaaf van hetgeen de schrijver onder IV begrijpt, aldus:
‘Als men de kinderen, die noch niet wel spreken en connen, iet voorzeit, op dat
set nae seggen en leren zouden: ooc de Oude, die men een vreemde tael wil leren
uitspreken.’ Thans is men zoo teleurgesteld, dat men de hoop opgeeft. Maar, neen,
nog steeds zich van de opgevatte meening niet kunnende losmaken, gaat men verder
aan het lezen en zoekt op iedere bladzijde. Te vergeefs. Men ontmoet geen enkel
bewijs, dat Montans aan het onderwijs der doofstommen heeft gedacht.
Hoe komt dan toch die dwaling in de wereld? Draagt Morhof de schuld ervan?
Hoe onwaarschijnlijk mij dit, na onderzoek, gebleken is, laat ik de beslechting dier
vraag liefst over aan hen, die het betwiste punt in den Polyhistor meenen gevonden
te hebben, temeer, daar Morhofs autoriteit in geen rechtstreeks verband met het doel
van dit opstel staat. Wandelde Degérando1) nog onder de levenden, dan zou die
voortreffelijke schrijver zeker zich hier vóór anderen tot verantwoording geroepen
achten; want hij, de eerste, die de geschiedenis van het doofstommen-onderwijs
betrekkelijk volledig beschreef, - de eerste, niet slechts naar de dagteekening, maar
evenzeer naar de verdienste van zijn arbeid - is ook met het verwijzen naar Morhof
in bedoelde quaestie voorgegaan. Merkwaardig is echter het omzichtig voorbehoud,
waarmede hij zich

1) Baron Jos. Marie Degérando is beroemd als geleerde en als staatsman. Als geleerde staat hij
hoog aangeschreven wegens zijne wijsgeerige werken, waarvoor hij door de Academiën van
Parijs en Berlijn werd bekroond, alsmede wegens zijn philanthropische geschriften, waarvan
een hem den prijs Monthyon deed verwerven, Als staatsman onderscheidde hij zich in hooge
betrekkingen en waardigheden, zoowel onder het eerste keizerrijk als na de restauratie. Hij
werd zelfs tot Pair benoemd en was nog Vice-President van den staatsraad, toen hij in 1842
op zeventigjarigen leeftijd overleed.
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over dit punt uitlaat. Hij zegt,1) sprekende natuurlijk van het doofstommen-onderwijs:
‘Le premier signal en Hollande semblerait avoir été donné par Pierre Montans si,
comme on l'assure dans un traité sur le langage (Hier citeert hij zuiver den verkorten
titel der “Spreeckonst”) il a présenté des vues sur l'enseignement que les sourds-muets
peuvent recevoir.’ In een noot wordt nu verwezen naar Morhof, Tome II, Lib. I Cap.
I § 14. Hoogstwaarschijnlijk raadpleegde Degérando den eersten druk; want hij geeft
geen editie op. De derde druk althans kan niet bedoeld zijn, daarin komt op de
aangehaalde plaats niets voor, dat op de zaak betrekking heeft. Wat nu te denken,
als een later geschiedschrijver, die Degérando's werk behoort gelezen te hebben en
ook werkelijk toont, dat hij dit niet verzuimd heeft, het twijfelachtige en
voorwaardelijke dezer woorden, alsmede het schild eener autoriteit voorbij ziet en
een men zegt in eene stellige mededeeling verandert? Dit nu doet Walther in een
geschiedkundig werk,2) dat in vele opzichten verdienstelijk mag heeten, als hij zegt:
‘.... wir finden jedoch schon in einem “Bericht von einer neuen Kunst, genannt die
Sprachkunst” (Delft 1635) Mitteilungen Peter Montans' über die unterrichtliche
Behandlung Taubstummer. Ob er auch wirkliche Versuche im Unterrichten gemacht
hat, darüber verlautet nichts.’
Walther faalt hier in tweeërlei opzicht: eerst en vooral door zijn mededeeling van
't geen er in de Spreeckonst zou te vinden zijn, waardoor hij, een quaestie kortweg
beslechtende, dwaling verkondigt, en vervolgens door de onvoorzichtigheid van, zij
het ook bedektelijk, eene andere quaestie op te werpen of over te nemen. De ervaring
leert toch, wat in de Spaansche taal zelfs spreekwoord moet geworden zijn, dat een
gestelde vraag half beantwoord is, en wie kon nu eer vermoeden, dat te eeniger tijd
iemand Walthers vraag stoutweg bevestigend zoude beantwoorden, dan hij zelf, die
ten opzichte der oude quaestie zulk een koen voorbeeld gaf. Zoo deze bedenking
rechtvaardiging noodig heeft, dan beroep ik mij op de ‘Nineteenth Century.’ Dit
tijdschrift bevatte in zijn nommer van October 1884 een opstel van Elisabeth
Blackburn over ‘Our deaf and dumb.’3) Daarin toch lezen wij blz. 581: ‘In Holland
we find Peter Montanus instructing the deaf and dumb.’

1) In zijn werk: De l'éducation des Sourds-Muets de naissance. Paris chez Mequignon l'ainé
Père 1827, p. 339.
2) Geschichte des Taubstummen-Bildungswesens u.s. von Eduard Walther, Bielefeld und
Leipzig. Verlag von Velhagen & Klasing, 1882. Seite 24.
3) Van dit opstel leverden de ‘Wetenschappelijke bladen’ van Dr. J.C. van Deventer in het
nommer van December 1884 eene vertaling.
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Neen, geachte schrijvers! gaat niet voort op dozen weg; uwe mededeelingen omtrent
de verdiensten van Montans voor het doofstommen-onderwijs bleken te goeder trouw
verdicht te zijn. De plaats, die gij hem toekent in de geschiedenis van dat onderwijs
in Nederland, komt veeleer aan van Helmont, maar bovenal aan Amman toe. Dat de
laatste algemeen zeer hoog staat aangeschreven en zelfs de vader heet der methode,
die thans door de groote meerderheid der bevoegden, als de heilrijkste, als de ware
voor het onderwijs der gehoor- en sprakeloozen wordt erkend, is door mij reeds
vroeger aangetoond.1) Van Helmont werd tot heden, gelijk Montans, meestal slechts
terloops, althans zeer oppervlakkig en kort beschreven. Ik stel mij voor, binnen kort
mijn onderzoek van zijn ‘Ware Natuurlijke Hebreuwsche A B C’ uit te geven en vlei
mij alsdan ook zijn ware verdiensten en wat daarvan ten onrechte gegist en gezegd
is, in het licht te stellen.
Mag ik hopen, vooreerst ten opzichte van Montans dit doel bereikt te hebben zoo strekke een herinnering aan den lof, hem hierboven gebracht, om met waardeering
van het ware te besluiten.
Ic. BIKKERS.

Hermingard van de Eikenterpen.
Een oud vaderlandsch verhaal. Nieuwe uitgave, 1842. Eerste uitg., 1832.
‘Geen schoonheid zonder waarheid, geen verhevenheid zonder inwendige kracht,
geen bevalligheid zonder eenvoud’, schreef in 1834 de redactie van het pas opgerichte
letterkundig tijdschrift De Muzen.
Aernout Drost behoorde tot het talentvolle viertal2), dat zich met de oprichting van
dezen voorlooper van den Gids ten taak gesteld had, ‘den engen kring’ te verwijden,
‘waarin onze letterkunde zich (bewoog)’ en haar te bevrijden van den ‘flauwe(n),
droomerige(n) geest’, die er ingeslopen was.
Waarlijk, de jonge man, die met zijne bentgenooten in de boven aangehaalde
zinsnede den maatstaf aanduidde, die bij de recensiën in het nieuwe tijdschrift
aangelegd zou worden, hij kon met een gerust hart afwachten, dat anderen dien
zouden gebruiken bij de

1) In een feuilleton van de N.R. Courant, 9 Januari 1881, overgenomen door: Het Nieuwe
Schoolblad van J. Versluys, 8 Februari 1884.
2) Bakhuizen van den Brink, Potgieter, Heye en Drost.
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beoordeeling van zijn twee jaren vroeger verschenen vaderlandsch verhaal.
Den didactischen weg, door Loosjes ingeslagen, heeft hij zoowel vermeden, als
hij zich gewacht heeft voor de slaafsche navolging van Byron of Victor Hugo.
Zijne romantiek is gezond als die van Walter Scott.
De gemoedsbewegingen zijner heldin en hare bekeeringsgeschiedenis maken
denzelfden indruk, als het liefelijke schilderstukje, dat hij voor onzen geest roept in
de met beleid gekozen zinspreuk:
Zoo groeit de lelie onder doornen.
(Vondel.)

't Is waar, bijwijlen ontwikkelt de edele bloem zich temidden harer onedele zusteren
en dan is 't merkwaardig de ontwikkeling en de tegenstelling gade te slaan; maar 't
is evenzeer waar, dat zij er niet op haar plaats is en dat het welig groeiende onkruid
haar zal verstikken, tenzij de zorgzame hand des tuinmans haar verplante.
Dit begreep Aernout Drost ook, althans, zijne heldin breekt aan 't eind van het
verhaal haar leliën-bestaan af. Vergelijk haar dood bij 't verwelken eener bloeme,
erken in haar sterven de zorg van den Tuinman, die 't teedere gewas in betere aarde
plant (en gij zult den schrijver op uwe hand hebben), maar de zaak is, dat zij sterft,
ja voorbeschikt was te sterven, aan 't eind van het verhaal. In latere eeuwen ware er
plaats geweest voor haar in een kring van zusteren, vol naastenliefde en zelfopoffering,
thans kon de auteur haar slechts een zetel bereiden in 't Christelijk Walhalla, waar
de vurige krijgszangen zijn verstomd voor 't welluidende loflied ter eere van Hem,
die 't al heeft geschepen

en
Van wien alle dingh heeft sijn wesen verpacht.

Wie den voorzang van dat loflied wil hooren, hij luistere naar Hermingard, wanneer
zij, op den wilden terp gezeten, zich verdiept in de verrukkelijkheden eener lachende
natuur.
Het schoone is voor 't gevoelige hart troost in droefheid, maar toch heeft Marcella
al hare overredingskracht noodig, om hare meesteres te doen berusten in 't gebeurde,
nu de edele Siegbert zijne bruid heeft omhelsd en ten strijde is getogen tegen den
Romeinschen dwingeland. De getrouwe slavin sprak van de goden, maar het
volksverhaal kan de maagd niet bevredigen, veel minder
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troosten. De goden? vraagt zij; ‘dikwijls twist ik met hunne onvolmaaktheden bij
zooveel volmaaktheid, en eindig, met een twijfeling aan hunne oppermacht. Onrustig
en angstig klopt mij bij dat denkbeeld het hart, maar vruchteloos zoek ik het te
overwinnen en van mij te verwijderen.’ De Bataafsche maagd zucht naar een anderen
God, wiens heerlijkheid en macht zij bewondert in een verrukkelijk schoone, Meische
natuur.
‘O Marcella!’ klinkt het, ‘het is mij eene behoefte, die Godheid te beminnen, haar
het zacht gloeiend gevoel, dat mijn binnenste, zonder bepaald doel, vervult, toe te
wijden.’
Het hart, dat zulk een vurig verlangen koesterde naar den grooten Onbekende, het
moest voorwaar, aan Caelestius eene vruchtbare aarde bieden, waarin de zaden van
het Christendom welig ontkiemden. De lezer moge al opmerken, dat de jonkvrouw
meer spreekt over den Romeinschen grijsaard dan over haren geliefde, hij zal het
talent waardeeren van den auteur, die slaagde in de karakterteekening van zulk een
fijn bewerktuigde natuur. Te fijn, zegt ge mogelijk, te fijn voor eene Bataafsche;
maar bedenk, dat haar ook Romeinsch bloed door de aderen bruist; dat de
voortdurende omgang met de edele gevangene diepen invloed moest uitoefenen op
haar gemoed. Welk een tegenstelling met de arme Gisela, wier zinnen verward zijn
door de vrees, omdat zij den geliefden jongeling verloste, die den goden tot zoenoffer
bestemd was.
Geen sprekender bewijs voor het groote talent van den twee en twintig-jarigen
romandichter, die helaas! twee jaar later reeds onder de dooden behoorde, dan dat
elk optredend persoon een scherp geteekend karakter heeft. Wij kennen hen aan
hunne daden.
Wie had niet verwacht, dat Welf, de bard, zich wreken zou op de Christen bruid,
al kon men ook niet vermoeden, dat de weggeslingerde speer zou dringen in de borst
haars bruidegoms! De onlangs gedoopte zuchtte: ‘God zij gedankt, dat er in het land
der ruste een wederzien is!’ En haar smeekende blik vroeg: ‘Zal het spoedig, Vader?’
Noem het een gebrek aan ware grootheid, dat het vrome hart bij alles steun zoekt
in een vaderlijken God, maar bewonder toch den godsdienst, die het dierlijke in de
droefheids-uiting deed verdwijnen. Maar toch, hij mist ware zielegrootheid, die niet
zijn eigen steun kan zijn. Dit blijkt voornamelijk aan Caelestius, die, hoe geloovig
christen ook, bijwijlen overvallen wordt door wanhoop. En dan zijn het eenige
spreuken uit den bijbel, die hem kunnen verzoenen met zichzelven, den zwakken
mensch.
Aernout Drost heeft het niet bedoeld, maar de lezer ziet, dat de
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zwakke grijsaard, die niet genoeg had aan zichzelven, den christelijken godsdienst
gebruikte als een dienstig huismiddeltje.
Eu zoo gaat het velen.
De kleinmoedige, die den last zijner eigene zwakheden niet kan torsen, hij bidt:
‘Barmhartig en genadig is de Heer, langmoedig en groot van goedertierenheid.’ Is
de fortuin ongunstig, klaag niet; ‘want het aardsche en tijdelijke lijden is niet te
waardeeren tegen de heerlijkheid des Hemels’, en ‘wie volhardt tot den einde zal
zalig worden.’ Geen treurige levensomstandigheid, waarin een Christen zich niet
kan schikken. Het geloof in den God des bijbels en de hoop op zijne hulp maakt
kleine menschen sterk.
De grijze, Romeinsche boeteling bewijst het in al zijn doen en spreken. Sterk is
de beschaafde jongeling, die besluit een apostel des geloofs te worden in 't woest
Germanje. Nietig klein blijft hij in den nacht als hij wellustig de schoone Naechthilde
in zijn armen drukt. Naechthilde, zijne bekeerlinge, wie de uit den strijd keerende
Welf zijne bruid hoopte te noemen. Nog nietiger is Caelestius, als hij een speelbal
blijft der tot wanhoop brengende wroeging.
Wie het verhaal leest uit het boven vluchtig aangeduide standpunt, hij kan genieten
en leeren. Schoon de schrijver het leerzame niet bovenaan stelt in een roman, toch
kan hij niet dulden, dat vermaak 't eenige doel zij, dat men met de lezing beoogt. Dit
deelt hij ons mede in eene voorrede. Het is overbodig te verklaren, dat een goed
geschreven verhaal steeds leerzaam is, ook zonder dat de schrijver dit bedoelde, ja
zelfs ondanks zijne bedoeling, zooals reeds gebleken is. De auteur zorge slechts, dat
zijne schilderingen copieën der werkelijkheid zijn en wel eener werkelijkheid, die
het de moeite waard is te beschouwen, en indien de lezer dan geen nut heeft van het
boek, hij wijte het zijner eigen onbeduidendheid. De groote verdienste van Drost in
dit opzicht is door mij reeds gehuldigd.
Ruim een halve eeuw is er verloopen sinds de geschiedenis het licht zag en zijne
taal is niet geheel de onze meer. Hoeveel talent zijne schilderingen ook verraden,
toch ligt er een zekere tint over zijn stijl, die heel in de verte herinnert aan Jan
Wagenaar en waarvan velen zijner beroemd geworden tijdgenooten bevrijd zijn. De
Camera Obscura had hem echter nog niet ten voorbeeld kunnen strekken en niet
ieders eersteling kan in alle opzichten een meesterstuk zijn.
's-Hertogenbosch
J.M. ACKET, JR.
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Suzanne van Baerle.
Volgens Jonckbloet, v. Vloten e.a. is Huygens en Geraert Brandt met eene Suzanna
van Baerle gehuwd geweest; de laatste was een dochter van den bekenden vriend
van Hooft, prof. Barlaeus; maar de eerste, de vrouw van Huygens, behoorde die tot
dezelfde familie? Het is zeker vreemd, dat geen der genoemde schrijvers op deze
gelijknamigheid gewezen heeft, of ze heeft verklaard.
C.
In het Kerckeboeck der ondertrouwden te Amsterdam, leest men op den 24 Februari
1624: Constantin Huygens van 's Gravenhage, 30 jaar, geen vader hebbende, secretaris
van den heer Prince van Orangen en Susanna van Baerle van Amsterdam, oud 28
jaar, geen ouders hebbende, met haar broeder Jan van Baerle en Jacomina van Baerle,
op de Keizersgracht.
Deze Susanna, de Sterre van Huygens' gedichten, was eene dochter van den destijds
overleden, uit Antwerpen af-komstigen koopman, Jan Hendriksz. van Baerle en van
Jacomina Hoon, verwant aan de familie van Huygens' moeder. De bruid had nog
twee zusters: Ida, die den 19 Februari 1626 bij haar ondertrouw met 's Prinsen
hofmeester Arent van Dorp haar naam ijda van baerle schreef, en Sara, die den
admiraal Filips van Dorp huwde in 1631. Haar hier niet genoemde broeder David
had tot echtgenoote Sara van Erp en was alzoo verzwagerd met Hooft, Baeck en
Bartolotti.
De familie Brandt was mede van Antwerpen. Den 3 October 1592 werden in het
Puyboeck, het register der niet hervormden, in ondertrouw opgenomen Geeraerdt
Brandts (zoo teekent hij) den jongen, van Antwerpen, in de Warmoesstraat, met zijn
vader Geeraerd Brandt en Barbera Jaspers van Antwerpen, oud 25 jaar, in de Nes,
met Jacques Ablijn, haren neve, in de Calverstraat Hij werd in een tweede huwelijk
met Neeltje Jeroens, de vader van Gerard Brandt, naar wiens aangetrouwde familie
gevraagd is en dus de grootvader van Geeraert Brandt, den beroemden kerkredenaar.
De echtgenoot van Baarken en later van Neelgien, gelijk ze schrijven, was
horlogiemaker op 't Rokin, in de twaelff uren, en zijn zoon komt ook als zoodanig
voor in de Poësie van Six van Chandelier. Dit kunstvak was niet naar den zin van
eene andere Suzanna van Baerle, die Brandt tot den predikdienst deed overgaan en
hem toen nog eene macht van dichtregelen heeft gekost. Lucretia Wilhelmina van
Merken behoorde tot hare afstammelingen. Haar vader was Jaspar van Baerle,
gewoonlijk Casparus Barlaeus ge-

Noord en Zuid. Jaargang 9

168
heeten, zoon van den Bommelschen, en oomzegger van den Brielschen rector, doch
in 1584 te Antwerpen geboren; hare moeder heette Barbara Sayon, die ook tot de
uitgewekenen behoorde, wier familie in Vlaanderen ambten bekleed had, doch
waarvan de naam op eene Spaansche afkomst wijst, daar hij deurwaarder of iets
dergelijks beteekent.
Voorheen gaf men zich gaarne wat moeite om te voorkomen, dat Caspar van Baerle
toch niet gehouden werd voor een aangehuwd bloedverwant van Huygens. Of de
roode neus van den Professor, of de rijke huwelijken der juffers van de Keizersgracht
dit veroorzaakten, is niet duidelijk, maar men ziet nu, dat het niet overtollig was van
die maagschap te spreken. Echter is de ontkenning nog onbewezen. Uit het testament
van Jacobus van Baerle, dat weldra in den Navorscher van 1886 zal afgedrukt worden,
leest men, dat zijn geslacht bezittingen had in de nabijheid van Antwerpen, en zij
die door hunne uitwijking verloren hadden, zoolang de oorlog duurde. Evenals het
een afkomstnaam kan zijn, is het mogelijk, dat het een gemeenschappelijke eigennaam
van den stam is, maar zeker is het, dat onze kennis van beide familiën tegenwoordig
nog niet in staat is ze tot denzelfden oorsprong terug te brengen.
Opgaven van dezen aard worden zoodanig verspreid, dat de moeilijkheid om ze
eindelijk tot een geheel te brengen met elken dag grooter wordt en tevens aanleiding
geeft om als eene nieuwe ontdekking te geven van hetgeen reeds openbaar gemaakt
werd. Dit vergoelijkt eenigszins de gewoonte om verschillende gegevens met elkander
te verbinden, waardoor dan het aantal der plaatsen, die later moeten opgezocht worden
beperkt. Om deze reden volgen nog een paar zaken.
Tegenover de opgaaf van den ouden Brandt, dat hij van Antwerpen kwam, staat
hetgeen Hoogstraten mededeelt, en De la Ruë overneemt, dat hij geboren was ‘binnen
Middelburg op de borgt in de witte hand’; dit verschil kan wel uitgemaakt worden,
omdat de dagteekening, 2 October 1594, eenstemmig wordt opgegeven, en de
doopboeken te Middelburg voortreffelijk bewaard zijn.
Het huwelijk van prof. van Baerle met Barbara Sayon is mede onvolkomen bekend,
daar tijd en plaats niet kunnen aangewezen worden. Thans kent men iets meer van
hare familie, die in Delft moet gewoond hebben, waar A. Sayon eene Congratulatie
liet drukken aan Mauritius van Nassau, met zijn volbrachten veldtocht in 1605; het
is een rijmwerk in kwarto en 16 blz. groot.
J.G. FREDERIKS.
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Eene nieuwe (?) uitgave van ‘Het Moortje.’
Eenigen tijd geleden verscheen in de Pantheon-uitgave een tweede druk van het
Moortje. Dat deze noodig was, is zeker een verblijdend verschijnsel. Minder stof tot
blijdschap geeft ons echter het boekje zelf. De heer R o e l a n t s heeft nl. iets gedaan,
dat, bij eenîge kennis van zaken, door ieder, die even nadenkt, voor een
onmogelijkheid gehouden zou worden. De eerste druk van 1859 is letterlijk nagedrukt;
het levensbericht even letterlijk overgenomen. De uitgever schijnt niet gedacht te
hebben aan de mogelijkheid, dat gedurende 25 jaren iets nieuws over Bredero's leven
en werken zou ontdekt kunnen worden. Het voorbericht van den heer Oudemans
alleen is, volgens hem, voldoende, om ons thans nog over Bredero's werkzaamheid
in te lichten. Zelfs heeft hij het niet noodig geacht het jaartal 1859 er onder te plaatsen,
opdat dit ten minste eenige maatstaf kon wezen bij het beoordeelen van den inhoud.
Niet onaardig is het, hier te hooren spreken van Dr. J. ten Brink's monographie over
Br., die ‘zeer onlangs’ verschenen is. Zoo vindt men bijv., om slechts eenige van de
meest in het oog loopende fouten te noemen, die in een boekje, dat op het titelblad
het jaartal 1885 draagt, niet mogen geduld worden, hier nog het oude verhaaltje
omtrent het verband tusschen Bredero's naam en zijn vaders uithangbord, alsof ter
Gouw voor niets zijn nasporingen in het licht heeft gezonden, terwijl ik wel niet zal
behoeven te zeggen, dat het voorbericht den bal geheel misslaat ten opzichte van
‘Bredero's amoureusheyt’; men behoeft hiermede slechts de uitkomsten te vergelijken,
over dit punt verkregen door prof. Moltzer. Zelfs de drukfouten van de eerste uitgave
zijn hier niet vergeten. Bij den tekst en de woordverklaringen zal ik maar niet langer
stilstaan. Ik meen genoeg aangetoond te hebben, hoe verregaande slecht en
onvertrouwbaar dit boekje is. Juist daarom vind ik het in de hoogste mate ongeschikt,
om in handen gegeven te worden van leerlingen van gymnasia of hoogere
burgerscholen, voor wie het toch in de allereerste plaats bestemd is en die zich
daardoor een geheel verwarde voorstelling van Bredero en zijn werken zouden
vormen; men zij dus op zijn hoede en gebruike het boekje slechts met de uiterste
omzichtigheid en toetse bij voortduring de mededeelingen en verklaringen van den
heer Oudemans aan de uitkomsten van lateren tijd. Mocht de heer Roelants opnieuw
een druk ter perse leggen van een nummer van het Klassiek Letterkundig Pantheon,
dan is het te hopen, dat hij voortaan de zorg voor tekst, inleiding en woordverklaring
aan een bevoegd persoon opdraagt.
J.H.W. UNGER.
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Coenraad Busken Huet.
Bij den dood van den Nederlandschen Sainte Beuve zou het allerminst passen in
weinige bladzijden eene levensschets of eene kritiek te geven van een zoo veel
bewogen werkzaam leven en eene zoo groote werkzaamheid. Liever brengen we hier
bijeen, wat enkele dagbladen zeiden, te meer, dewijl dat juist geschreven werd door
personen, die meerendeels tot de persoonlijke bekenden des grooten mans behoorden,
die beter dan zij, die uit boeken putten, konden spreken en oordeelen met geheele
kennis van zaken.
De correspondent te Parijs van de N. Rott. Ct. schrijft:
De vaderlandsche letterkunde heeft een groot verlies geleden door het overlijden
van den heer Coenraad Busken Huet. Hij had dezen winter een lichte ongesteldheid:
het spit in den rug, tengevolge waarvan hij niet zoo vlug ter been was geweest als
voorheen, maar voor het overige was bij hem geen zweem van eenigen ziektetoestand
te bespeuren. Hij had als naar gewoonte, ijverig gewerkt aan zijn letterkundige studiën,
die hij Zaterdags opnieuw placht op te vatten, nadat hij des Vrijdags zijn wekelijksch
politiek overzicht had afgezonden voor zijn Indisch blad. Hij had een artikel onder
handen over von Scheffel, waaraan hij met groote ingenomenheid had gewerkt en
dat in de Gids verschijnen zou. Te vijf uur had mevrouw Huet, gelijk gewoonlijk,
aan haar echtgenoot in zijn studeervertrek thee gebracht. Daarna had hij te zeven uur
met zijn vrouw en zoon zeer smakelijk gegeten, en als gewoonlijk hadden zij aan
tafel gesproken over geschiedkundige onderwerpen, die tusschen vader en zoon
steeds met zooveel warmte werden bepleit. Het gesprek had ditmaal geloopen over
een der laatste artikelen van Paul de Saint-Victor betreffende de nichten van Mazarin.
Als die bijzonderheid hier wordt vermeld, dan is het om aan te geven, wat degelijke
toon steeds heerschte in Huet's famieliekring, en hoezeer hij tot het laatste oogenblik
zijns levens een helder hoofd gehad heeft.
Het gesprek duurde tot bijna negen uur, waarna de heer Huet, werklustig en
opgewekt als altijd, terugkeerde naar zijn kamer, om er een cigarette op te steken en
zijn boeken opnieuw ter hand te nemen. Dat was de laatste levensuiting, die van hem
waargenomen is.
Toen mevrouw Huet korten tijd daarna zijn kamer binnentrad, vond zij haar
echtgenoot zittende voor zijn werktafel, met het hoofd in slapende houding, gebogen
over de rechter leuning van zijn
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stoel,.... en plotseling stond zij voor de ijselijke werkelijkheid: het leven was gevloden,
Huet was dood!
Men moet den gezelligen, innigen huiskring van Huet van nabij gekend hebben,
om te begrijpen welke ontzetting moeder en zoon aangreep bij dit onverwachte
schouwspel. De heer en mevrouw Huet en hun zoon leefden onafscheidelijk bijeen.
Hoe onafhankelijk Huet ook geweest zij in zijne letterkundige beoordeelingen, in
zijn dagelijkschen omgang was hij de welwillendheid, de goedhartigheid zelf. De
tijd, dien hij niet besteedde aan den arbeid, wijdde hij aan zijn huisgezin en aan het
bedenken hoe hij het leven van zijn vrouw zou veraangenamen.
Ten vorigen jare verhuisd van de nabijheid van het Luxembourg naar een veel
fraaiere woning op het plein der Invalieden, had de heer Huet de kamers aldaar zeer
comfortabel doen inrichten, en de fraaie pronkkamer was nog tenauwernood ontsloten
voor de vrienden, die de nieuwe woning kwamen zien. Helaas:
Un jour de fête,
Un jour de deuil,
La vie est faite
En un clin d'oeil.

Huet was geboren op 28 December 1826. Hij was in 1868 naar Indië gegaan, was in
1876 van daar naar Parijs vertrokken, waar hij thans, bijna zestig jaar oud, overleden
is. Men zou hem niet voor een man van dien leeftijd hebben gehouden, en zeker zou
men nimmer gezegd hebben, dat hij in de tropische warmte acht jaren had
doorgebracht, die dubbel tellen, en dat hij voortdurend was aangevallen op een wijze,
die weinig geschikt is om iemands leven te verjongen of op te vroolijken. Het is thans
niet het oogenblik om na te gaan, in hoeverre die aanvallen gegrond waren. Dit is
zeker, Huet heeft ze zich nooit hard aangetrokken, althans heeft hij nooit getoond,
dat hij zich die aantrok.
Men moet zich Huet voorstellen als een wijsgeer, die in zijn letterkundige
beoordeelingen enkel en alleen te rade ging met hetgeen hij, na grondig en volkomen
onafhankelijk onderzoek, meende dat recht was. En al ware het nu zijn beste vriend
of zijn eigen zoon geweest, hij zou als een oud Romein beiden ter dood veroordeeld
hebben als zij in zijn schaal te licht bevonden werden. In die letterkundige studiën
leefde hij, daarin ging hij op, en daarin ziet men hem in zijn kracht. Hij was meer
literator dan journalist. Journalistiek is de geschreven improvisatie, die onmiddellijk
moet volgen op het feit, dat de lezer wil zien toegelicht en verklaard.
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Huet was te zeer geleerde, om zich daarvoor veel moeite te geven. Zijn wekelijksche
staatkundige brieven, geteekend Fantasio en gedagteekend uit Brussel, die hij zond
naar zijn Indisch blad, leveren daarvan de sporen. Ieder journalist is, evenals ieder
improvisator, er aan blootgesteld, om soms in een haastig oogenblik verder met zijn
pen te gaan dan hij bij kalm nadenken bedoeld had. Dat verklaart, waarom Huet wel
eens artikelen heeft geschreven, die hij niet bedoeld had in den geest, waarin het
publiek ze heeft opgevat. De tijd is niet daar om dit alles thans te behandelen. Die
tijd zal komen, en dan zal ook het het licht opgaan over den arbeid van dezen grooten
geest; dan zullen de dorschers het koren oogsten uit de halmen, die zijn gloed deed
rijpen.
Thans kunnen wij alleen hulde brengen aan den persoonlijken Huet, aan den
trouwen vriend, die altijd zijn huis en zijn beurs heeft geopend, als iemand moest
geholpen worden; aan den bescheiden man, die nooit een eereteeken heeft gevraagd,
aan wien ook; aan den braven huisvader, die leefde en werkte voor vrouw en zoon,
en die niet rustte, als hij aan dezen niet het goede der aarde had bezorgd.
Deze woorden zijn geen banale lijkrede. Zij zijn de waarachtige, gemoedelijke
uiting van de ervaring die ieder opgedaan heeft, welke Huet in zijn privaatleven van
nabij heeft gekend.
Huet had in de laatste dagen herhaaldelijk gezegd, dat hij verlangend was te lezen,
wat de heer Quack in de Gids zou zeggen over wijlen mevrouw Bosboom-Toussaint,
met wie hij lange jaren in trouwe vriendschap had verkeerd. De Gids van 1 Mei
bracht dat artikel, helaas! juist den morgen na Huet's dood. Ik heb mevrouw Huet en
haar zoon tranen zien schreien bij het lezen van het hartelijke en ware woord, dat de
heer Quack in dat artikel schrijft over de verhouding tusschen Huet en mevrouw
Bosboom.
Nog onlangs had Huet een vriendschappelijk schrijven gekregen van den heer A.
Pierson te Amsterdam, waarin deze hem voorstelde een blijvende briefwisseling te
beginnen. Ook te Parijs had Huet trouwe vrienden. Hij was niet een van die menschen,
die de groote wereld naloopen. In weerwil dat hij nooit in het Fransch geschreven
heeft, zijn er een aantal menschen te Parijs, die zijn verdiensten zeer goed kennen,
en meermalen werd hem de verdiende naam gegeven van le Sainte-Beuve de la
Hollande. Maar Huet had een diepen afkeer van al wat zweemde naar kwakzalverij
of uiterlijk vertoon, en daarom heeft hij nooit een stap gedaan, om zich vooruit te
dringen in gezelschappen, waarin menschen van veel minder kennis en veel minder
talent dan hij, de eerste plaats innemen.
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Huet was een hartstochtelijk vriend van Frankrijk en van de letterkunde van dit land.
Men kon hem geen grooter genoegen doen, dan door hem pas uitgekomen boeken
te bezorgen van Fransche schrijvers van naam, en altijd verlustigde hij zich, als hij
vernam dat het Frankrijk op eenigerlei wijze welging. Nog kort voor zijn dood aan
Huet een bezoek brengende, drukte hij mij met warmte dat gevoel uit, naar aanleiding
der wereldtentoonstelling in 1889. Hij was vooral in de intimiteit, meer dan in een
talrijk gezelschap, een zeer geestig prater, die met zeer vernuftige argumenten zijn
meening wist te verdedigen. Als men in zijn studeercel eenmaal toegelaten was,
bracht men vele goede oogenblikken bij hem door, die thans, helaas! voorgoed
verdwenen zijn.
Op 4 Mei had de begrafenis plaats. Te tien uur waren aldaar een aantal vrienden
bijeen, zoowel Franschen als Nederlanders: de heeren Leopold Delisle, Gaston Paris
en Paul Meyer, alle drie leden van het Instituut, Albert Réville, hoogleeraar aan het
Collége de France, en zijn zoon Jean, de heer en mevrouw Anemaet, de graaf en
gravin Meijners d'Estrey, mevrouw van Hamel, de heeren van Goens, vader en zoon,
Thierry en Ducostal, beiden Fransche letterkundigen, De Meester, correspondent
van het Handelsblad, Burgers en Hoynck van Papendrecht, kunstschilders, Bonnct
Maury, hoogleeraar in de godgeleerdheid, Pit, kunstcriticus en neef van den
overledene, Freiwald en J. Pierson; voorts een aantal dames, die te Parijs in den
begrafenisstoet medegaan naar het kerkhof.
Maandag avond, 3 Mei, te vijf uur was het lijk gekist en daarna geplaatst midden
in de pas opgemaakte kamer, waar de genoodigden door den zoon des overledenen,
Gideon Huet, ontvangen werden. Te tien uur nam de heer Jean Réville als predikant
het woord om een stichtelijke toespraak te houden, die met een kort gebed eindigde
en die, met groote hartelijkheid en talent uitgesproken, al de aanwezigen roerde. Men
ging daarna naar het kerkhof van Montparnasse. Te Parijs, zooals overal in Frankrijk,
is het de gewoonte, dat de nabestaanden en vrienden het lijk te voet volgen naar den
doodenakker. Het was een prachtige zonneschijn. De lijkwagen was overdekt met
kransen en ruikers, waarvoor het nu de ware tijd is.
Het kerkhof Montparnasse, de groote doodenakker voor de geheele bevolking van
het zuidelijk gedeelte der stad, heeft een aantal zeer merkwaardige grafsteenen, en
Huet, die steeds zijn wensch had te kennen gegeven om te Parijs begraven te worden,
zal op Montparnasse vertoeven in gezelschap met het overblijfsel van de grootste
geleerden van Frankrijk. Het lijk is geplaatst in een voor-
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loopige groeve, omdat Huet zoo weinig had gedacht zoo spoedig te zullen sterven,
dat hij te Parijs geen graf bezat, zoodat eerst nu door zijn bloedverwanten daartoe
het noodige kan worden gedaan.
Op het kerkhof nam de heer Jean Réville opnieuw het woord, om bij de geopende
groeve te wijzen op het geloof, dat het gemoed van den denkenden mensch bezielt,
en in zeer sierlijke woorden er aan te herinneren, dat Frankrijk's aarde thans het
stoffelijk overschot krijgt van den uitstekenden man, wiens voorzaten, door de
omstandigheden gedwongen, Frankrijk hadden moeten verlaten. Dit was gezegd in
voortreffelijke termen, en de goede Gideon Huet heeft mij bij het huiswaaats keeren
nog in het bijzonder gezegd, hoezeer hij getroffen was door die goede woorden van
den heer Jean Réville.
Nadat deze gesproken hnd, nam een van de vrienden des overledenen, de heer
Obreen, het woord, om in de Nederlandsche taal kortelijk hulde te brengen aan den
geest, het talent en de kennis, waarmede Busken Huet zooveel werken had geschreven,
die gedenkstukken zullen blijven in onze taal, en om te wijzen op de rechtschapenheid
en onafhankelijkheid, waarvan hij bij de beoordeeling van andere werken steeds blijk
had gegeven.
De spreker eindigde met een verklaring, die wij hier woordelijk laten volgen:
‘Ik acht mij ten slotte gerechtigd tot een verklaring, die door mij geheel spontaan
gedaan wordt, maar die bij deze geopende groeve niet achterwege blijven mag. Men
heeft in den laatsten tijd den heer Busken Huet beschuldigd van aanvallen te hebben
gericht tegen het koninklijke stamhuis, waarin ieder Nederlander terecht de spil der
nationale kracht ziet. Welnu, ik heb herhaaldelijk met den heer Huet over deze
zinsneden gesproken, en hij heeft mij niet eens, maar bij herhaling verzckerd, dat dit
in geheel anderen zin door het publiek was opgevat, dan hij bedoeld had. Hij
verzekerde mij herhaaldelijk en met nadruk, dat hij slechts verslag had willen geven
van een meening, die men hem gemeld had, dat in Nederland bestond, maar dat hij
zelf die meening in het geheel niet deelde.’
De heer Huet heeft nooit gewild dat er, hetzij door hemzelf of door anderen, een
stap werd gedaan, om dit miswerstand uit den weg te ruimen. Hij meende, dat zijn
geheele leven en zijn geheele arbeid een blijvend protest zouden zijn tegen de
aanvallen, waaraan hij blootstond en die hij nooit heeft beantwoord.
Zoolang de heer Huet leefde, kon men deze zienswijze eerbiedigen. Nu hij echter
overleden is, bestaat er niet één reden meer
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om te verzwijgen, wat de zuivere waarheid is. Huet was zoowel in staatkundigen als
in maatschappelijken zin een behouder in de edelste opvatting van het woord, en het
is onmogelijk voor wie Huet gekend heeft, om in dezen schrijver een afbreker te zien
van de monarchie. Huet heeft in haast een artikel geschreven, dat men heeft
aangevallen om hetgeen er misschien in stond, maar om hetgeen hij zelf er zeker niet
mede heeft willen zeggen.
De heer l'Ange Huet te Batavia is wegens dit schrijven van Coenraad Busken Huet
veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf, hetwelk zoowel hier als in Indië een
zware straf is. Zou, nu de schrijver dood is, de hooge overheid ooit een edeler gebruik
van haar rechten kunnen maken, zoowel ter eere van de nagedachtenis des overledenen
als na de waarachtige verklaring, die aan zijn geopende groeve is afgelegd, dan door
gratie te verleenen aan den veroordeelde, die door de straf zeer hard getroffen wordt?
Het Amst. Hbl. zegt o.a.:
De schok, welke ons het bericht van zijn overlijden gaf, zal eveneens gevoeld zijn
door duizenden in den lande, wien onze letterkunde lief is.
Het is ons onmogelijk ons oordeel over den grooten schrijver, den veelzijdigen
letterkundige met spoed samen te vatten, onder den diepen indruk van den plotselingen
dood van hem, dien men zich onwillekeurig nog als een jong en krachtig man
voorstelde, al zou hij dit jaar zijn zestigsten geboortedag vieren.
Dien indruk gaf hij, wijl hij kernachtig en levendig bleef schrijven, in meer dan
een tijdschrift tegelijk medewerkende, en boek na boek als vrucht van rusteloozen
arbeid en studie uitgevend.
Menigeen leeft zijn eigen leven nog eens over, als hij aan vrienden en kinderen
van Busken Huet verhaalt. Dan ziet men den vriend van Peter de Genestet, den jongen
predikant weder voor zich, die in 1851 Waalsch predikant werd te Haarlem.
Afstammend van Hugenoten, om den geloove uit Frankrijk verdreven, zoon en
kleinzoon en achterneef van Waalsche predikanten, beklom hij, als zoo menig
jongman van letterkundigen aanleg, den predikstoel. De omstandigheden, die zijn
keuze bepaalden, bestaan niet meer.... Terugziende op een tijd, die thans zoo ver
achter ons schijnt te liggen, zou men het kunnen betreuren dat Huet niet later geboren
is. Voor zijn eigen geluk ware het zeker beter geweest, zoo hij niet tot predikant was
opgeleid, en na de Sturmund Drangperiode der moderne theologie geboren, tot
rechtsgeleerde of literator ware opgeleid. Maar voor onze letterkunde zou de schade
groot geweest zijn.
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De godgeleerdheid, die hij beoefende, was niet het ware strijdperk voor zijn krachten.
Hoe zwaar en stijf waren zijn Brieven over den bijbel! Toch trof hij diep als spreker.
Jongeren van jaren, die enkel Huet den letterkundige, den kunstenaar kennen, zullen
moeite hebben zich voor te stellen met welke aandacht en bewondering wij luisterden
naar zijn toespraken in de concertzaal te Haarlem. Indrukwekkend, stichtelijk,
verheffend was veel wat hij zeide.
Toch kon het predikambt evenmin als het schrijven over theologische strijdvragen
zijn gaven en krachten ontwikkelen. Eerst na zijn dertigste jaar toonde hij zich in
zijn jonge kracht. Ware hij voor dien tijd gestorven, hoe weinigen zouden hem nog
herdenken. Nu betreuren mij hem als een merkwaardig kunstenaar, die onze taal
bespeelde als ware zij het orgel van Haarlem. Nu zien wij met diepen weemoed op
hem terug als op een jong en krachtig schrijver, die voor Nederland meer was dan
wat Sainte Bauve voor Frankrijk mocht zijn.
Wij behoeven er thans niet bij stil te staan, waarom juist bij het sterfbed van dezen
rijk begaafde een weemoed ons vervult, dien men niet gevoelde toen Geertruida
Bosboom - Toussaint zachtkens ontsliep na haar welbesteed en in elk opzicht nuttig
leven.
Wij hebben vaak ernstige en scherpe woorden van veroordeeling moeten uitspreken
over regels, door Busken Huet geschreven, die wij oordeelden dat de belangen van
ons vaderland benadeelen. Doch het is ons volkomen onmogelijk daaraan heden
verder te denken. Wij zijn diep geschokt door Huet's dood en kunnen enkel bij zijn
geopende groeve, met dankbaarheid voor de machtige diensten onze taal en
letterkunde bewezen, een lauwerkrans nederleggen. Hij heeft ons geleerd van de
fouten en zwakheden, van de tegenstrijdigheid en smakeloosheid in vele geschriften
ons rekenschap te geven, maar hij heeft, terwijl hij ons scherper deed zien, tevens
onzen horizon verruimd en ons soms leeren bewonderen en waardeeren.
Wat heeft hij gewerkt! Hoe beschamend is het voorbeeld dat hij ieder geeft, die
zich verwijt te weinig te lezen, te studeeren, op te merken! Neemt zijn Letterkundige
Fantasieën ter hand... merkt op hoe hij onze nationale letteren in de verschillende
eeuwen kent... hoe hij Duitsche, Fransche en Engelsche schrijvers weet te beoordeelen,
hun persoonlijkheid ons gebeeldhouwd weet te toonen. Wat besteedde hij een zorg,
een kunstenaarsoplettendheid, om zijn heldere oordeelen, zijn diepzinnige gedachten,
zijn scherpzinnige gissingen zoo volmaakt mogelijk uit te drukken. Een van zijn
sterkst sprekende eigenaardigheden is znn weinige alledaagsch-
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heid, zijn frischheid. Wat is er veel over kunst geschreven! Hoe spoedig wordt men
gemaakt; hoe licht praat men anderen na, als men den weg betreedt, in Italië, dien
duizenden voor ons gingen. Men neemt Van Napels naar Amsterdam ter hand, dat
hij schreef toen hij na een zevenjarig verblijf uit Indië teruggekeerd was. Hij kwam
pas van Java; hij was, zou men meenen, nog onder den indruk van een omgeving en
een aantal quaesties, die zoo antiartistiek mogelijk zijn: doch ziet, in het gewijde
land der kunst aan wal stappende, is hij een Florentijn, een Romein, die zijn oude
vrienden, zijn geliefde studie bij ons inleidt met de gemakkelijkheid, welke men
verkrijgt door die lange vertrouwelijkheid, welke het opzichtig-degelijke, het van
buiten geleerde aan kennis ontnemen. Toch bestond die lange vertrouwelijkheid niet.
Maar Huet was zelf kunstenaar. Hij sprak over zijn geboorteland.
Als hij Parijs en Omstreken bespreekt, ons het Land van Rembrandt, maar vooral
het Land van Rubens leert kennen, dan treft het telkens welk een groot schrijver hij
was.
In het begin van dit jaar was Huet een paar dagen in Amsterdam gelogeerd bij
professor Quack. Hij was nog vol werkplannen voor de toekomst, en zag er zoo flink
en krachtig uit, dat zeker niemand, die hem ontmoette, zelfs aan de mogelijkheid
dacht, dat zijn einde zoo nabij was.
De schok, welke den tijding van zijn overlijden ons geeft, is dan ook groot. Wij
denken niet aan wat ons van hem scheidde, maar aan wat ons met hem vereenigt.
Dit doet ons met groote dankbaarheid hem hulde brengen voor wat hij voor onze taal
en letterkunde deed.
En vergeten wij het niet... geen grooter weldoener heeft een volk, dat vrij,
onafhankelijk, geëerbiedigd en steeds jong wil blijven dan de man, die de taal van
dat volk verrijkt, verdiept, smeidiger en muzikaler maakt. Wellicht moet men zelf
dag aan dag te worstelen hebben met de bezwaren onzer schoone, maar moeilijke
taal om eenigszins naar eisch den kunstenaar in die taal te waardeeren.
Zulk een kunstenaar was de veelzijdige letterkundige, de scherpzinnige
beoordeelaar, de oorspronkelijke denker Coenraad Busken Huet.
Wij brengen dien zoon der Hugenoten, die, in Parijs wonende en stervende, met
hart en ziel Nederlander bleef - doch die met den fijnen, critischen geest, de
bevalligheid der zinswending, den ondeugenden, levendigen, schalkschen, vromen,
statigen, ironischen, bijtenden toon der Franschen uit den grooten tijd onze
Nederlandsche letterkunde wist te verrijken.
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Wij herzeggen het: wij kunnen ons oordeel over den veelzijdigen kunstenaar en
denker nu niet samenvatten. Wij vermogen enkel onder den indruk van de schokkende
doodmare, ons te herinneren, hoe groote schuld van dankbaarheid Holland's
letterkunde heeft aan Coenraad Busken Huet.

De bronnen van Breeroos romantische spelen.
Onder dezen titel verscheen van de hand des heeren C.H. Den Hertog te Amsterdam
een belangrijk artikel in No. 3 van ‘de Gids’ 1885. Het volgende uitdruksel is daaraan
ontleend.
De schrijver noemt zijne bijdrage ‘eene bescheiden poging, om eenig meerder
licht te werpen op de geschiedenis van Breeroos talent, en daarbij tevens op een feit
te wijzen, dat, als het dien naam verdient, nog een ander vraagstuk, hetwelk met een
geheele groep van letterkundige verschijnselen in verband staat, wellicht een stapje
vooruit zal kunnen brengen.’
Hetgeen omtrent de bronnen der voornaamste romantische spelen van onzen
vroolijken vaandrig bekend is, kan in een regel of wat samengevat worden. Rodderick
ende Alphonsus is, volgens zijne eigene aanwijzing in de voorrede, ‘uyt een fabuleus
versiert boeck ghenomen’, waarvoor men gemeenlijk den een of anderen
Amadisroman houdt, maar van Griane en den Stommen Ridder is het bij herhaling
vermeld, dat zij ontleend zijn aan ‘Eene seer schoone ende ghenoechelicke Historie
van den aldervroomsten ende vermaertsten Ridder, Palmerijn van Olijve, Sone van
den Coninck van Macedonien ende van de schoone Griane, Dochter van Remicius,
Keyser van Constantinopolen, dewelcke vele wonderlicke avontueren in haren leven
ghehadt hebben, seer ghenoechelick ende playsant om lesen’. Men heeft tot nog toe
echter verzuimd, Breeroos werk met zijne bronnen te vergelijken.
Uit de lezing van genoemde genoeglijke historie blijkt allereerst, dat niet alleen
de beide laatstgenoemde stukken, maar evenzeer de Rodderick ende Alphonsus uit
den roman geput is. En voorts, dat deze eerste proeve van Breeroos talent de
eenvoudige dramatizeering is van het 105e hoofdstuk, vermeldende: ‘Hoe Palmerijn
ende zijn gheselschap door groot onweder aen quam int Coninckrijk van Spaniën,
ende van de ongheluckige liefde ende getrouwe vrientschap van twee brave ridderen.’
Palmerijn en de zijnen redden daar een edelman uit de handen van een troep Mooren.
't Is de
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levensmoede Don Alphontie, en naar aanleiding van de ontmoeting met dezen
edelman, wordt dan uitvoerig de droevige historie van hem en zijn vriend Rodderick
verhaald. Trouwe vrienden als zij waren is hunne vriendschap in vijandschap verkeerd,
toen beiden in vurige liefde ontvlamden voor Elisabeth, eene der ‘schoonste ende
gracieuste jonkvrouwen aan het hof van Ferdinand en Isabella. Don Rodrigo, schoon
door Elizabeth begunstigd, wordt gedrukt door het leed, dat hij zijn vriend heeft
aangedaan. Deze snelt hem bovendien nog, bij een gevecht om een gevangen Moor
ter hulp, en redt hem zoo het leven. Door die drukkende verplichting wordt zijne
zwaarmoedigheid nog grooter, en ook Elizabeth, ofschoon zij Rodderick blijft
liefhebben, gevoelt gewetensknagingen, dat zij den edelen Alphonsus zoo hard
behandeld heeft. Als deze korten tijd daarna in Moorsche gevangenschap is geraakt,
tracht Rodderick wel zijne schuld eenigermate af te doen, door zijn Moorschen
kapltein ter uitwisseling aan te bieden, maar het gevoel, dat zijn vriend hem in edele
zelfopoffering overtreft, wijkt niet van hem. Later is het Elizabeth, die in Roddericks
afwezigheid in handen van Orondatus en zijne Mooren gevallen, door haar afgewezen
minnaar voor de schande en den dood wordt bewaard. En zie, als deze juist op het
punt staat, om haar voorgoed vaarwel te zeggen, komt Rodderick onverwacht
aansnellen, die, in den beschermer zijner aanstaande vrouw een vijand ziende, tot
zijn onoverkomelijk zelfverwijt zijn vriend den dood geeft. Niettegenstaande
Rodderick huwde met Elizabeth, die echter kort daarna overleed, had hij voortaan
rust noch duur. De gedachtenis aan zijn overleden vriend volgde hem overal. Hij
trok zich terug uit de wereld en liet een klooster bouwen, ‘om aldaer zijn ongheluck
ende sonden te beschreyen ende in gherustheyt van ziele te leven, die hij oock in
weynich daghen daernae met een vaste volstandicheyt deur een melancolieuse cortse
opofferden.’
Men kan niet ontkennen, dat er in deze geschiedenis iets tragisch gelegen is.
Daarvoor heeft Breeroo echter in het minst geen oog gehad. Geene enkele plaats
duidt aan, dat hij van den zelfstrijd bij Rodderick zoowel als bij Elizabeth iets
begrepen heeft.
Breeroos dramatizeering van het verhaal volgende, komt men dan ook tot de
slotsom, dat men er in de ernstige deelen maar van moet afzien naar sporen van
karakterstudie te zoeken. Hij geeft de feiten eenvoudig zoo en in dezelfde orde als
hij ze vindt, en de monologen en dialogen zijn in den regel slechts berijmingen van
onderdeelen der vertelling. Toch blijft de studie van dien vorm vrij belangwekkend
en het is een eigenaardig genoegen na te gaan,
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wat hij opneemt en wat hij verwerpt, en wat hij levert, als hij aan zich zelf is
overgelaten, hetgeen hoofdzakelijk in de expositie van het drama het geval is.
Om eene voorstelling te geven van den aard der opmerkingen, waartoe eene
vergelijkende studie aanleiding geeft, plaatst de schrijver vervolgens enkele staaltjes
uit den roman en uit Breeroos bewerking naast elkander. Zij bepalen zich tot de
brieven, welke beide vrienden aan de dubbelbeminde Elizabeth schrijven, en tot de
antwoorden, welke die brieven haar ontlokken.
Hoe gaarne men hier of daar ook een onderdeel opdiepen zou, zegt de schrijver
ten slotte, waar Breeroo het van zijn voorbeeld wint, - behalve uit een taalkundig
oogpunt - die wensch blijft onbevredigd, en de Rodderick ende Alphonsus zal met
één voorbebehoud ook na dat onderzoek niet meer dan een voor de kunst weinig
belovende schrijfoefening blijken te zijn. Dat voorbehoud geldt natuurlijk het
komische intermezzo. Evenals de allegorische ‘slotredenen’, zijn de tooneeltjes
tusschen Nieuwen-haan en Griet Smeers geheel van 's dichters eigen vinding. Doch
waar het verhaal in den roman daaromtrent alzoo geen nieuw licht kān verspreiden,
kan het goed en kwaad, dat daarvan al meer dan eens gezegd is, hier veilig achterwege
blijven.
Niet alleen Dr. Jan ten Brink klaagde indertijd over ‘het waas van onvolledigheid en
verwardheid, 't welk Breeroos Stommen Ridder eigenaardig onderscheidt’, maar ook
Dr. Jonckbloet heeft op grond van aanwijzigingen uit het eerste tooneel beweerd,
‘dat Brederôo zijn eigen zieleleed in den Stommen Ridder heeft uitgegoten.’ Beiden
stemmen overeen in de conclusie, dat dit drama ‘veel meer tot de geschiedenis van
's dichters gemoed, dan tot die van zijn talent behoort.’ In een ander opzicht gaan
beiden evenwel niet samen. De eerste beweert, dat het slechts een studie uit Breeroos
vroegsten tijd is, de laatste, dat voor die bewering geen aannemelijke gronden bestaan,
welke meening dan hoofdzakelijk berust op ‘het waas van zwaarmoedigheid, dat
over het geheele stuk verspreid ligt en het meesterschap over de lyrische dichtvormen,
dat zich hier zoo luide kond doet.’
De nauwkeurige aanwijzing der plaatsen, waaraan Breeroo de gegevens voor zijn
stuk ontleend heeft, zal misschien over al deze punten het volle licht niet doen
schijnen; maar dat er veel door opgehelderd en vooral door bewezen wordt, dat de
Stomme Ridder voor het bespieden van den ontwikkelingsgang van Breeroos talent
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wel belangrijk is, valt niet te betwijfelen. Doch hoe dit zij, de aangehaalde oordeelen
zijn van zooveel beteekenis, dat eene hernieuwde overweging van de gronden er
voor niet mag achterwege blijven, nu er gelegenheid bestaat, om door eene
vergelijking van het drama met een negental achtereenvolgende hoofdstukken (69-77)
van den roman de betreurde duisternis te doen wijken. Aan die hoofdstukken toch
heeft Breeroo zijn roman ontleend, evenals hij in zijne Griane, met gebruikmaking
van enkele elementen uit de hoofdstukken 1-5, trouw den inhoud der hoofdstukken
6-10, 89-91, 94-96 en 98 gevolgd heeft.
Wanneer in de nalatenschap eens schrijvers een werk gevonden wordt, dat hij den
dag niet gegund heeft, is het zonder eenige aanwijzing van hemzelf bezwaarlijk vast
te stellen, wanneer hij er mede begonnen is. Daartoe hangt de waarde, aan uit- en
inwendige bewijzen toe te kennen, te veel van individueele opvattingen af. Maar
overigens ben ik van meening, dat na de kennismaking met Breeroos bron De Stomme
Ridder inderdaad eene dramatische proeve is, die in portefeuille bleef, toen het den
dichter bleek, dat geen likken baatte, om 't falende lieve leven er in te brengen. En
dan heeft hij vermoedelijk tusschen Rodderick ende Alphonsus en Griáne er de eerste
hand aan gelegd.
Dat het eerstgenoemde stuk voorafgegaan is, daarvoor pleit al dadelijk, dat Breeroo
eer kans zal gezien hebben, de afgeronde geschiedenis uit het 105e hoofdstuk voor
het tooneel te bewerken, dan de negen straks vermelde hoofdstukken, waarvan de
rangschikking der feiten veel meer moeielijkheden aanbood. En de vergelijking der
beide bewerkingen bevestigt dit volkomen. Breeroo begint zich in den Stommen
Ridder heel wat vrijer te bewegen.
En wat de verhouding van het drama tot de Griane betreft, het schijnt
aannemelijker, dat Breeroo er eerder toe overgegaan zal zijn, negen achtereenvolgende
dan twaalf verspreide hoofdstukken te dramatizeeren, bij welken arbeid zich
bovendien eigenaardige moeielijkheden voor hem aanboden. Wijders kan men
moeielijk zich voorstellen, dat hij, die bij de bewerking van Griane geleerd had op
welke wijze hij het organisch verband tusschen drama en komisch intermezzo kon
aanbrengen, daarna er weer toe kon overgaan, om gelijk in zijn eersteling zijne
komische figuren alleen ter parodiëering van de meer ernstige deelen te gebruiken.
En eindelijk is de expositie in Griane zoo oneindig veel handiger dan die in den
Stommen Ridder, dat men, gemakkelijker aan vordering dan aan teruggang kunnende
gelooven, niet aarzelt het verworpen spel de straks aangewezen plaats toe te kennen.
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't Is vooral het gebrekkige van die expositie en het achterwege blijven van den
gebruikelijken ‘Inhout’, dat Breeroos nagelaten drama drukt. Hierop gaat de schrijver
de zoogenaamde ‘verklaeringhe’ volgen, die hoofdzakelijk hierop neerkomt:
De ‘alder-vroomste ende vermaertste Ridder Palmerijn van Olijve’, omtrent wiens
afkomst Griane de noodige opheldering geeft, verscheen aan het hof van den keizer
van Duitschland en kwam daar in eene zeer innige betrekking tot 's keizers dochter,
de schoone Polinarde, aan wie Palmerijn, door een droom al van zijne ‘kintsche
jaeren toegeeygent’ was. Om zijne ‘cleyne’ verdiensten evenwel, moest de trouw,
die zij elkander zwoeren, voorloopig nog verborgen blijven, en begon voor den
trouwen minnaar, nog onbekend met zijne hooge afkomst, de reeks van schitterende
avonturen, die hem een naam moesten verschaffen. En terwijl hij om zijne mannelijke
schoonheid onder de onbeschroomde jonkvrouwen der Amadis-wereld herhaaldelijk
voor allerlei heete vuren stond, maar steeds moedig wegliep, verbrak ook Polinarde
hare gelofte niet.
In den Stommen Ridder nu vinden wij een paar staaltjes van de aanvallen, waaraan
Palmerijn bij zoo tal van Sephira's blootstond, maar tegenover welke hij de Jozefsrol
schitterend volhield. De schrijver deelt een der avonturen uit ‘Palmerijn’ mede, en
geeft daarna ter vergelijking den monoloog, waarmede De Stomme Ridder opent. Al
wat Palmerijn in den monoloog zegt, besluit hij, kan behoorlijk verklaard worden,
uit hetgeen hem te voren was overkomen. Dat gebiedt groote voorzichtigheid in het
maken van gevolgtrekkingen en het zoeken naar zinspelingen. Ik durf niet beweren,
dat in den monoloog de invloed der melancholie, waaronder Breeroo in de laatste
jaren van zijn leven gebukt ging, geheel te loochenen is, maar toch moet men in het
opmerken van dergelijke sporen van zelfbeschuldiging voorzichtig zijn.
‘De mensch is sonderlingh,
Vaeck anders als hij uytert,
Na dat hij rust of ruytert.
Den eenen die zit stil,
En sondicht met zijn wil.
Een ander is ghelaten;
Al schijnt hij mal te praten,
Soo is hij in zijn geest
Noch voor het quaet bevreest.’

‘Dat zal, naar ik mij voorstel, ook Breeroos ondervinding geweest zijn. Goedlachs
en wat los in den mond, maar toch, schoon geen
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heilige, het lage en gemeene hatende, zal hij ervaren hebben, dat hij ten slotte als
een zoogenaamd niet ernstig man, ook bij hen, die hem als een vroolijken,
schertsgragen gast welkom heetten, moest achterstaan bij lieden, die wat minder
“ruyterden,” maar ondertusschen de kat in het donker knepen.’
Breeroo veroorlooft zich eene gewichtige afwijking in het verhaal. Om toch maar
een blij einde te hebben, laat hij Palmerijn ten slotte met Aertsche Diana (in het
verhaal prinses Archidiana genoemd) in het huwelijk treden. Inderdaad het is zeer
teleurstellend, te zien, dat de dichter er blind voor was, dat hij zijn held daardoor
geheel onmogelijk maakte. Palmerijn was in ieder geval eene slechte keus voor een
ernstig drama. Hoe respectabel de Jozefstype zijn moge, zij doet toch altijd meer of
minder meesmuilen, en Amoureusjen is in het spel de trouwe vox populi in dit opzicht.
Maar eenmaal ten tooneele gebracht, had de held, zijn aard getrouw, standvastig
moeten blijven tot den einde. Thans verdween zijne ‘getrouwicheydt’ jegens zijne
Margaretha als eene zeepbel in 't niet. Een nieuw bewijs, hoe weinig Breeroo in het
ernstige genre aan karakterstudie dacht. Of mogen wij veronderstellen, dat hij de
dwaasheid voelde en daarom het stuk in portefeuille hield?
Vervalt door dien flater de waarde van het geheel als kunstwerk, nochtans is dit,
meen ik, geen reden, om daarmede aan den Stommen Ridder alle waarde voor de
geschiedenis van Breeroos talent te ontzeggen. Of behoort daartoe niet zoowel het
vallen als het opstaan? En is voorts in het komische intermezzo niet opnieuw
gelegenheid, om de verwantschap van de daarin voorkomende figuren met den
Pickle-herring, den Clown, den Hanswurst, den Casperl, enz. onzer buren na te
speuren? M. i. verheft bovendien dit intermezzo met al zijne ruwheden zich boven
dat uit den Rodderick ende Alphonsus. In den Stommen Ridder is Amoureusjen
voortdurend aan het pariodieeren en ridiculiseeren. 'i Is best mogelijk, dat juist de
ruime gelegenheid, die het onderwerp aan Breeroo daartoe bood, de eerste aanleiding
tot zijne verkeerde keuze geweest is.
Afgescheiden daarvan blijft de Stomme Ridder even goed als de beide andere
romantische spelen hoogst belangrijk als een bewijs voor Breeroos groot aandeel
aan de taalzuivering zijner dagen en het terugzenden van ‘de trogghel-sack met al
de bedelbrocken nae Vranckeryck ofte elders.’ Als maat voor Breeroos verdienste
in dit opzicht geeft de schrijver een paar coupletten uit den roman en uit het drama
ter vergelijking, waarna hij zijne beschouwing over den Stommen Ridder aldus
besluit: Als er van taalzuivering sprake is, gaat de geleerde Drossaart met zijn in 't
oog vallend purisme
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in den regel met de meeste eer strijken. Laten we niet verzuimen, ons met de stukken
te overtuigen, dat Breeroo eveneens bij den eenvoud zijner opleiding en de korte
spanne tijds, die hij helaas aan de kunst heeft kunnen wijden, toch naast anderen lof,
ook dit lijkdicht ten volle verdiend heeft:
‘De schaver onses taels, wiens roem niet sal versterven,
Laat ons zijn Dicht, 't Lijf d'Aerd, de ziel den Hemel erven.’
De groote vooruitgang, vooral in den dramatischen vorm, dien we in Griane
waarnemen tegenover de vele hindernissen, die de hier gekozen hoofdstukken uit
den Palmerijn hem in den weg moesten leggen, is zoo verrassend, en de invloed,
welke van het spel schijnt uitgegaan te zijn, is van zooveel beteekenis, dat men
onwillekeurig aan een nieuwen invloed gaat denken. Hiermede ben ik genaderd tot
het letterkundige vraagstuk genaderd over het ontstaan en de ontwikkeling van het
romantische drama der 17e eeuw, en de vraag, in hoeverre het Engelsch tooneel dier
dagen daarop invloed heeft gehad.
't Komt mij niet ondoelmatig voor, het verloop en den huidigen stand dier kwestie
vooraf kortelijk in herinnering te brengen. Bilderdijk wees reeds in zijne verhandeling
over den Aran en Titus (1641) van Jan Vos op de overeenkomst van dit bloederige
drama met Shakespere's Andronicus. Eerst in het jaar 1854 kwam het probleem weer
aan de orde. Jhr. Mr. De Witte Van Citters begon met te herinneren aan de
overeenkomst tusschen den ruwen Veinzenden Torquatus (1645) van Brandt en
Hamlet en wees met beslistheid als die bron de Historiae danicae libri XVI van Saxo
Grammaticus aan. In het volgend jaar vestigde hij de aandacht op de Kluchtighe
Tragedie, of den hartoog van Pierlepon (1650) van Gramsbergen, welke klucht bijna
trek voor trek gelijk is aan de geschiedenis van Piramus en Thisbe in A
Midsummernight's Dream. In hetzelfde jaar gaf Dr. Van Vloten verslag van de Romeo
en Juliette (1634) van Struys, maar geen van beiden vond termen om aan eene
navolging van Shakespere te denken. Het vraagstuk bleef toen eenige jaren rusten,
tot De Witte Van Citters in 1873 de in (1618) verschenen Hollandsche vertaling van
een bundel Italiaansche novellen als de bron aanwees, waaraan Brandt, Struys en
Starter zonder eenigen twijfel de stof voor hunne drama's hebben ontleend.1)

1) In datzelfde jaar bewees Jhr. d e W i t t e v a n C i t t e r s in de Spectator, dat Aran en Titus
werkelijk geen navolging van den Titus Andronicus was en T.H. d e B e e r betoogde daarop
in datzelfde weekblad, dat de Aran en Titus een slechte navolging is van den Palamedes,
waarmede het stuk soms bijna woordelijk overeenkomt.
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Intusschen had ook de heer Loffelt reeds in 1868 aan de vertaling van Masons
Muleasses the Turke (1652) door Kalbergen herinnerd en op de gelijkenis tusschen
verschillende Engelsche en Hollandsche stukken gewezen. 't Is alzoo geen wonder,
dat de zaak de belangstelling bleef gaande houden en het vraagstuk door Prof. Moltzer
in zijne studie: Shakspere's invloed op het Nederlandsche tooneel der zestiende eeuw
(1874) nogmaals opzettelijk behandeld werd.
Prof. Moltzer kwam tot de hypothese, dat Vos door zijne kennismaking met de
bedorven voorstelling, die de Engelsche comedianten van Shakespere's Titus
Andronicus te zien gaven, tot de samenstelling van zijn misselijk spel gekomen is,
terwijl hij, wat Shakespere's invloed op de stukken van Starter, Brandt en Struys
betreft, tot de eenigszins ontwijkende slotsom kwam, ‘dat de invloed der Engelsche
comedianten in zekeren zin grooter is geweest, en daarom hooger behoort te worden
aangeslagen, dan gewoonlijk wordt gedaan.’
Dr. J.A. Worp bracht in 1880 aan het licht, dat de Dolle bruiloft (1654) van A.
Sybant als eene vrij letterlijke vertaling van Shakespere's The taming of a shrew kan
aangemerkt worden, en putte daaruit het bewijs, ‘dat er in het midden der 17e eeuw
exemplaren van sommige werken van Shakespere in ons land gevonden en gelezen
werden. In 1883 daarentegen toonde hij aan, dat Isaac Vos noch zijn Iemant en
Niemant (1645) noch zijn Pekelharingh in de kist onmiddellijk aan het Engelsch
ontleend, doch dat hij van eene Duitsche bewerking gebruik gemaakt heeft.
‘Dat de Engelsche tooneelspelers, op hoe schamperen toon zij tijdens hun
verschijnen vaak beoordeeld werden, een zeer gewichtigen invloed gehad hebben
op het opgewekt letterkundig leven, hetwelk in de eerste helft der 16e eeuw vooral
op dramatisch gebied zich hier te lande openbaart, is na al het aangevoerde boven
allen twijfel verheven. En indien ik als een goed opperman ook een steentje meen te
kunnen aandragen, doe ik dat met te meer lust, omdat de resultaten der hierboven
geresumeerde onderzoekingen er op verrassende wijze door worden bevestigd en de
scherpzinnigheid, die de deelnemers daaraan bestuurd heeft, er door in 't volle licht
komt.’
Dr. Jonckbloet wijst de jaren 1611 en 1612 aan als het begin van een tijdvak, waarin
‘als het ware een onweerstaanbare drang naar het tooneel in de lucht zat.’ Toen werd
het romantische
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drama der 14e eeuw weder opgevat en waagde men, ‘zij het ook onbewust, eene
poging om de kiem, toen gelegd, te ontwikkelen en te doen bloeien.’
De stukken, die aanleiding tot het vermoeden geven, dat de Engelsche tooneelisten
den stoot tot die letterkundige beweging gaven, zijn echter alle van wat lateren
oorsprong. De vroegste, Timbre de Cardone en Wraeckgierigers-treurspel, zijn van
1618, de overige van 1634, 1641, 1645, 1648, 1650, 1652, en het zou alzoo niet
zonder belang zijn, indien aangewezen kon worden, dat reeds in dat merkwaardige
jaar 1612 de invloed der Engelschen zich heeft doen gelden. En waar ook Wijbrands
op dat jaar wijst en bepaaldelijk Breeroo's Griane (1612) als het begin van eene
nieuwe periode op dramatisch gebied beschouwt, zal het zeker de aandacht van
belanghebbenden wekken, als ook van dit stuk kan aangetoond worden, dat Breeroo
aan een drama van Shakspere de conceptie te danken heeft van het eerste stuk, dat
in de geschiedenis der ontwikkeling van zijn talent eene belangrijke plaats inneemt.
Het bedoelde drama is The Winter's Tale, een der laatste, zoo niet het allerlaatste
drama, dat Shakspere aan het nageslacht vermaakte De eerste aanteekening
daaromtrent betreft eene opvoering van het stuk op den 15en Mei 1611. Ofschoon
deze tijdsbepaling straks nog eenige overweging verdient, kan voorloopig althans
opgemerkt worden, dat zij geen beletsel is voor eene poging, om tusschen Griane
en The Winter's Tale verband aan te wijzen.
Oppervlakkig beschouwd lijkt deze poging eenigszins gewaagd. Immers de inhoud
van beide stukken is geheel verschillend en de bronnen, door beide dichters gebruikt,
hebben niets met elkander te maken. Breeroo's Griane - met uitzondering van de
komische intermezzo's - is, zooals wij gezien hebben, de betrekkelijk kunstelooze
dramatizeering van eenige hoofdstukken uit den vroeger vermelden roman, terwijl
Shakspere daarentegen met zijn bekend talent uit Robert Greene's onbeduidende
novelle: Pandosto, the Triumph of Time (1688) geput heeft, welke novelle met
genoemden roman niets gemeen heeft.
Die bronnen kunnen ons echter vrij onverschillig zijn, daar de verrassende
overeenkomst, die eene aandachtige vergelijking van beide stukken oplevert, juist
daar te voorschijn komt, waar beide dichters hun eigen weg moesten gaan, omdat
hunne bronnen hen in den steek lieten. Een viertal onderdeelen komen daarbij in
aanmerking: allereerst het optreden van den grijzen Tijd in eigen persoon, bij Breeroo
in het midden, bij Shakspere aan het begin
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van het vierde bedrijf, verder het te vondeling leggen en daarna het vinden der
zuigelingen en eindelijk het verheffen van de respectieve pleegvaders in den adelstand.
Dat beide tooneeldichters de allegorische verschijning van den Tijd als een geschikt
dramatisch hulpmiddel aangrijpen, om de toeschouwers eene tijdruimte van 20 en
16 jaren te doen overspringen, is op zich zelf reeds een opmerkelijk punt van
overeenkomst. Toch zou men nog aan eene toevallige overeenstemming kunnen
denken, als niet de inhoud der beide alleenspraken het vermoeden kwam bevestigen,
dat Breeroo hier navolger was, en het allegorische optreden van den tijd alzoo niet,
gelijk Ten Brink meende, zijne verwantschap met de Rederijkers staaft, maar een
eerste spoor van Engelschen invloed op hem is. Ten bewijze deelt de schrijver enkele
passages uit beide monologen mede en wijst hij op de merkwaardige overeenstemming
in de denkbeelden, zoodat er aan eene zeer vrije bewerking gedacht moet worden.
Zwak is de overeenkomst in de tooneelen, waarin de kinderen te vondeling gelegd
worden, maar toch verdient zij eenige aandacht. Breeroo werd bij de dramatizeering
van dit tooneel weinig gebaat door zijne bron, en het zal daardoor wat gemakkelijker
na te gaan zijn, of hij in dit geval al of niet iets aan Shakspere te danken kan gehad
hebben. De schrijver stelt weder een paar fragmenten uit beide werken nevens
elkander en komt tot het besluit, dat daarin een zelfde grondtoon klinkt.
Ook uit de tooneelen, waarin de kinderen gevonden worden, bij Shakspere door
een ouden schaapherder, bij Breeroo door den bekenden Bouwenlanghlijf, haalt de
schrijver een paar fragmenten aan om het overeenkomstige in het licht te stellen.
Eindelijk valt ook eenige gelijkheid waar te nemen aan het einde van beide stukken,
waar de twee pleegvaders in den adelstand verheven worden. De bronnen zijn op dit
punt zeer sober, doch beide dichters hebben er op dezelfde aardige wijze partij van
getrokken. Evenals Shakspere neemt ook Breeroo met het nieuwbakken adeldom
een loopje, en is er in den vorm geen bepaalde overeenstemming te ontdekken, dat
Breeroo evenals Shakspere wat satire onder de voorstelling mengt, is bij al het
voorafgaande zeker eene bijzonderheid, die niet over het hoofd mag gezien worden.
Naast deze punten van overeenkomst, aan de drama's zelf ontleend, dient thans
nog aan eene andere belangwekkende gelijkheid herinnerd te worden. Bij herhaling
is het opgemerkt, dat Shakspere met The Winter's Tale ‘den engherzigen Bekennern
der Einheit von Zeit und Ort ausdrücklich hat Trotz bieten wollen.’
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Op de meest vrijmoedige wijze springt hij in dit drama met deze eenheden om. Twee
zeer uiteenloopende handelingen, door eene tijdruimte van zestien jaren gescheiden,
wist hij, zoo al niet op geheel bevredigende, dan toch op zeer kunstige wijze te
verbinden, terwijl hij onbeschroomd de toeschouwers dwong, zich van Sicilië naar
Boheme te verplaatsen en eene reeks van met opzet behouden anachronismen en
geographische blunders voor lief te nemen.
Wanneer we thans even Breeroo's ironische voorrede voor de Griane inzien, dan
treft het ons, dat ook hij er zich op beroemt, in een grooten doolhof van gebreken te
zijn geraakt, ‘so wel in de loop der gemener woorden, als oock in de verdelinghe der
wercken en der tijden, sulcks dat (hij) teghen 't ghebruyck der Griecken, Latijnen en
Fransche in (heeft) gevoeght een Tijdt van meer als twintig Jaren, daar sy lieden
selden meer daghs nemen, dan een Etmaal, twee, of minder.’
't Is te begrijpen, dat eene opmerking als deze aarzelend uit de pen vloeit. Kan zij
dienen tot staving van de vooropgezette bewering, dan komt hier eigenlijk een stukje
van Breeroo aan den dag, dat niet geheel in den haak is. Hij heeft zich dan eenigen
bluf veroorloofd op eene vinding, die niet zijn eigendom was. Maar dit punt van
overeenkomst tusschen beide dichters is toch weer zoo verrassend, dat het in ieder
geval jammer zou zijn er niet op te wijzen. Immers kon aangetoond worden - en dit
geldt ook voor de andere punten van gelijkenis - dat de gedachte aan navolging
lichtvaardig en een onrecht jegens Breeroo is, dan zou daarmee ook bewezen zijn,
dat deze, van den onsterfelijken Brit of zijne werken onkundig, hem hier op
merkwaardige wijze ontmoet heeft, en dat zou zijne nagedachtenis niet schaden.
Intusschen lijkt de kans daarop gering, want de som der vermelde meer of min
sprekende trekken van gelijkenis is nog voor vermeerdering vatbaar. Die verdere
détails kunnen evenwel eerst tot hun recht komen, als de vraag behandeld is, hoe het
verband tusschen Griane en The Winter's Tale mogelijk was.
Het is zeker niet te gewaagd, de veronderstelling te opperen, dat de Engelsche
tooneelisten, die vooral op het vasteland veel te zien moesten geven, er naar gestreefd
hebben, om o.a. met Shakspere's stuk in dat opzicht het hoogste te bereiken, wat met
de hun ten dienste staande beperkte hulpmiddelen mogelijk was, en voorts dat Breeroo
bij een of meer der opvoeringen tegenwoordig is geweest. Wat den tijd betreft, is er
geen bezwaar. Reeds is
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er op gewezen, dat de voorstelling van The Winte'rs Tale op den 15en Mei 1611 de
eerste is, waarvan melding gemaakt wordt, en het kan dus zeer goed al een jaar of
een paar jaar vroeger bekend geweest zijn. Heeft Breeroo het dan b.v. in 1610 gezien,
- toen bezocht een Engelsch gezelschap Den Haag en zal het ook wel in Amsterdam
geweest zijn - zoo heeft hij al den tijd gehad, om ‘Sondaghs voor Kermis’ van het
jaar 1612 met zijn stuk gereed te zijn. Maar zelfs als Shakspere eerst in 1611 zijn
sprookje voor de eerste maal heeft doen opvoeren, ook dan nog wordt de mogelijkheid
der veronderstelling geenszins te niet gedaan. Onze dichter heeft zich dan wel moeten
reppen, maar vlug werken was immers in die dagen niet ongewoon. Bericht niet
Huygens, dat zijn Trijntje Cornelis hem ‘geene dry volle dagen tijds en heeft gekost?’
Bovendien, eerst in 1616 verscheen de Griane in druk, zoodat Breeroo later nog tijd
genoeg heeft gehad, om zijn arbeid te polijsten. En tevens bestaat evengoed nog de
mogelijkheid, dat er in 1611 een gezelschap in Amsterdam is geweest, al is
daaromtrent ook geene aanteekening te vinden.
Evenmin behoeft Breeroo's afkeer van de Engelsche kunstenaars een beletsel te
zijn. Dat hij vooral in 't scherpe toespraakje Geeft lust zich zoo heftig over hen uitlaat,
toont vermoedelijk juist, dat hun spel meer indruk op hem maakte, dan hij zich wilde
bekennen. Maar dat een mededinger als hij toch moest toegeven, ‘datter twee of drie
tamelyck wel spelen’, geeft hier alle recht, om met Dr. Jonckbloet aan te nemen, ‘dat
Breeroo's oordeel te hard is en niet van naijver vrij.’
Zoo kunnen wij ons voorstellen, hoe Breeroo, zijne concurrenten bespiedende, en
goed zijn Palmerijn van Olijve kennende, eene voorstelling van The Winter's Tale
heeft bijgewoond en, hoewel hij door zijne onbekendheid met de Engelsche taal het
stuk slechts kon volgen, als een aantal hedendaagsche operabezoekers de intrige van
een zangspel, niettemin genoeg van het verloop der handeling heeft begrepen, om
getroffen te worden door punten van overeenkomst met episodes uit den roman.
Hermione werd door haar toornigen gemaal naar den kerker verwezen, Griane door
haar verontwaardigden vader in een ‘stercken toorn’ opgesloten (Hoofdstuk VII, bl.
22). Beiden werden in hare gevangenschap moeder, en waar Leontes' gemalin in
Pauline een getrouwe hulp vond, herinnerde Breeroo zich Lerine en Tolomestre (H.
IX, bl. 15), die Remiclus' dochter hare goede diensten wijdden. Antigonus met de
kleine Perdita deed hem aan Kardin met den jongen Palmerijn denken (bl. 16), de
oude schaapherder aan den goedigen Gerrat
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(H. X, bl. 16). En we kunnen ons denken, dat waar de eerste met zijne grappen begon,
Breeroo de lust bekroop, om met een minder melancholischen pleegvader te toonen,
dat ‘de Hollanders oock wel wat schotsies reden kennen, voor de Schotsen schots
ten besten.’ En nog hield de overeenkomst niet op. Toen later de handeling van Sicilië
naar Boheme verplaatst werd, en koning Polyxenus met den hoveling Camillo, beiden
verkleed, zich op het feest van het schapenscheren vertoonden, moest het hem toen
niet treffen, dat ook Florendus en zijn trouwe Frene als Pelgrims vermomd binnen
‘Bude in Ongariën’ kwamen (H. 89, bl. 134), terwijl aan het slot de schaapherder
even als de goede oude Gerrat in den adelstand werden verheven? En zie, daar stond
het onzen beminnaar van de ‘lieffelycke Poesye’ helder voor den geest, hoe hij van
de in den roman verspreide bijzonderheden een kunstig spel bouwen en met hetzelfde
hulpmiddel als de Engelschen de klove van zestien jaren wel dempen kon.
Is deze hypothese niet al te lichtvaardig, dan bevestigt zij, dat Prof. Moltzer gelijk
had, toen hij schreef: ‘Wie zal beweren, dat werken naar, of - beter wellicht nog naar aanleiding van eenig model het raadplegen ook der bronnen zelve
onvoorwaardelijk uitsluit?’ Zoo zal ook Breeroo naar aanleiding van zijn model aan
het werk getogen zijn. En - wederom is het Prof. Moltzer, die de gissing aan de hand
doet - denkelijk zal hij door een tekstboekje van een acteur, of een afschrift van
enkele rollen, b.v. van den monoloog des Tijds, of licht ook door een goed geluisterd
hebbenden vriend geholpen, in zijn spel de details hebben aangebracht, waarop het
vermoeden van verwantschap tusschen de beide stukken berust.
Overigens - gelijk straks reeds is opgemerkt - volgde onze dichter bij de bewerking
vrij trouw zijne bron. Maar daarom is het te meer verrassend in eene afwijking van
den roman weer eene herinnering aan zijn Engelsch model te vinden. Voor de
indrukwekkende gerichts-scène was in de Griane geene plaats. Breeroo nu doet eene
vrij naïeve poging, om iets gelijksoortigs te leveren. In het zesde hoofdstuk van den
roman (bl. 9) wordt op zeer eenvoudige wijze in 38 halve regels verhaald, hoe
Florendus zonder getuigen afscheid nam van den keizer. Breeroo tracht daarvan een
zeer pompeus tooneel te maken. 't Is, dunkt me, onweersprekelijk, dat de grootsche
gerechtszitting met de rede en tegenrede van Leontes en Hermione en de komst der
naar Delphi gezonden boden, hier Breeroo de nachtrust heeft ontroofd en onzen
naijverigen dichter tot dit gezwollen tooneel hebben verleid.
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En thans nog eene bedenking onder het oog gezien, die bij slot van rekening een
laatste bewijs ter staving van de vooropgezette bewering zal blijken te zijn. Uit het
feit, dat Breeroos spel gebouwd is op den regel ‘'t Kan verkeeren’, en dat hij in het
geheel eene afbeelding ziet van ‘de veranderinghen der tytelijcke dingen’, zou het
vermoeden af te leiden zijn, dat hij niet het stuk van Shakspere, manr Greene's novelle
kan gekend hebben. Nog sterker doet eene tirade uit een vergezellend lofdicht aan
den titel der novelle denken. Intusschen is het gebleken, dat de trekken van gelijkenis
alle ontleend zijn aan plaatsen, waar Shakspere van zijne bron afwijkt. Waarschijnlijk
hebben de Engelsche acteurs aan het opschrift of het motto van Greene's novelle een
nieuwen en misschien meer sprekenden titel ontleend. The Winter's Tale was immers
wel een zeer poëtische, maar geen practische titel. En zoo zal Breeroo er toe gekomen
zijn, om in het verloop der gebeurtenissen, die hij ging afbeelden, allereerst een
bewijs voor de macht van den tijd te zien, en zijn lofredenaar zal in het geheim
gegeweest zijn.
‘En hiermede stel ik mijne hypothese ‘an 't oprechte oordeel van de sin-ryke breynen’.
Indien al het voorafgaande voldoende gronden oplevert, om aan te nemen, dat eene
voorstelling van het door Shakspere met bewonderenswaardig talent gedramatiseerde
sprookje van Greene, onder welken titel dan ook, Breeroo aanleiding heeft gegeven
tot de bewerking van Griane, dan wordt alzoo voor goed bevestigd, dat de invloed
van het Engelsch tooneel aan de ontwikkeling van het romantische drama hier te
lande den voornaamsten stoot gegeven heeft, en dat die invloed in de eerste plaats
van de rondreizende Engelsche tooneelspelers en de door hen opgevoerde stukken
is uitgegaan. En daarmede is dan het voor dertig jaren opgezette vraagstuk in de
richting, door Prof. Moltzer aangegeven, beslist.
Wel rijzen dan weer nieuwe vragen, doch het zoeken van een antwoord op
dergelijke vragen ligt niet op mijn weg. En alvorens de juistheid der gestelde
hypothese door anderen getoetst is, onthoud ik mij er eveneens van na te gaan, in
hoeverre Breeroo de lessen van zijn voorbeeld zich ten nutte heeft gemaakt. Ook is
het zeer de vraag, of het wel rechtvaardig mag heeten, hem en de zijnen zoo maar
telkens naast den reus Shakspere te plaatsen, eene methode, die onvermijdelijk op
noodelooze teleurstellingen moet uitloopen. Bovendien behooren de romantische
spelen van Breeroo nu eenmaal tot de geschiedenis van zijn eerste zoeken en tasten,
en
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de vernieuwde studie er van in verband met de aangewezen bronnen, zal aan die
reeds lang verkondigde waarheden niets veranderen.
Verheft zich daarbij opnieuw het bezwaar, dat er in zijne werken zooveel voorkomt,
hetwelk, om nog eens met Huygens te spreken ‘onder de vrienden ende in hare
cameren blijven mochte’, licht zullen de aangewezen bronnen ook in dat opzicht tot
een juister oordeel leiden. Niet zonder opzet liet ik daarom hier en daar
doorschemeren, dat Palmerijn van Olijve nog iets anders is, dan ‘een der langdradigste
en vervelende Spaansche romans’, gelijk Dr. Schotel hem betitelt. Herhaaldelijk toch
ontmoet men er plaatsen in, die aan al de virtuositeit van een Casanova herinneren.
Is het dan niet opmerkelijk, dat Breeroo die elementen juist links heeft laten liggen,
of waar hij er niet omheen kon, ze op naïeve wijze verborgen heeft? Zijne aardigheden
zijn onschuldiger en hebben meer met de kunst te maken dan al de sierlijke
euphemismen van zijn voornaamste bron.
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